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 فرشأ ىلع مالسلاو ةالصلاو ١ نيملاعلا بر هلل دمحلا

 . نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس نيلسرملا

 ةمهم ةيملع ثوحب ىلع يوتحت ةلاسر هذهف « دعب امأ

 لامعألا نم اهريغو تاومألل ةءارقلا باوث لوصو يف

 . ءازعلل سولجلاو نيقلتلا نم كلذب قلعتي امو تاحلاصلا

 . ( لامعألا نم تيما عفني اميف لامآلا قيقحت » : اهتيمسو

 اهلعجي نأو اهب عفني نأ ىلاعتو هناحبس هللا لأسن
 هعابتا انقزريو ًاقح قحلا انيري نأو ٠ ميركلا ههجول ةصلاخ

 ريدق عيمس هنإ هبانتجا انقزريو ًالطاب لطابلا انيري نأو

 الإ يقيفوت امو . ليكولا معنو انبسح وهو ريدج ةباجإلابو

 . بيزأ هيلإو تلكوت هيلع هللاب
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 رفغاف يسفن تملظو ًاءوس تلمع « كيلإ بوتأو كرفغتسأ
 . تنأ الإ بونذلا رفغي ال هنإف يل

 ايندلاو نيدلا يف ةيفاعلاو وفعلا كلأسن انإ مهللا

 ْ . ندبلاو لهألاو لاملاو ةرخآلاو

 فطللاو « ىضم امع وفعلاو اضرلا كلأسن انإ مهللا

 . اضقلا هب ىرج اميف

 ىلعو دمحم انديس هلسر متاخ ىلع ملسو هللا ىلصو

 . نيعمجأ هبحصو هلآ

 ىلاعت هللا ىلإ ريقفلا هبتكو
 ىنسحلا ىكلاملا يولع ديسلا نب دمحم / ديسلا

 مارحلا دلبلاب فيرشلا ملعلا مداخ
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 « ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو ©

 . «ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو ١ : ىلاعت هللا لاق

 اهب كسمتي يتلا ةمهملا صوصنلا نم ةميركلا ةيآلا هذه

 صوصنلا تامومعو ظافلألا رهاوظ ءارو نورجي نم ريثك

 ديفت يتلا ىرخألا نئارقلاو لوصألل ةاعارم نود ةقلطملا

 مهفتال نأ بجي يتلاو « صنلل ًادييقت وأ ًاصيصخت

 يتأتو.دحاو كلف يف ًاعيمج رودتل اهب الإ ةيملعلا صوصنلا

 ةعيرشلا بحاصب قيلي دحاو قسن يف ةطبارتم ةبسانتم

 نإ ىوهلا نع قطني ال ذإ ضراعتلاو ضقانتلا نم ظوفحملا

 . ىحوي يحو الإ وه

 دعب ءيش يأب تيملا عافتنا يفن ديفي ةيآلا هذه رهاظف

 . وه هيعس لحمو « هيف ىعس امالإ هل تبثأ ام هنأل هتوم
 هيعس ريغب هعافتنا تبثت ىرخأ صوصن كانه نكل « ايندلا
 ءاملع نم نيققحملا نإف كلذلو « ثحبلا اذه يف يتأيس امك
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 نبا خيشلا لثم ةيفلسلا ةمئأ نم نيفصنملا اصوصخو ةنسلا

 حيحصلا مهفلا اذه ةيآلا اومهف نيذلا ميقلا نباو ةيميت

 ةيآلا ىنعم اونيبو هريغ لمعو هلمعب تيملا عافتنا اوتبثأ

 اذه يف ةدراولا ىرخألا صوصنلا نيبو اهنيب قيفوتلاو
 . عوضوملا

 ىلع نب نامثع نيدلا رخف خيشلا ةمالعلا لاق

 نع جحلا باب ىف قئاقدلا زنك ىلع هحرش ىف ىعليزلا
 « ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو # :ىلاعت هلوق امأو: ريغلا

 نيذلاو 8# : ىلاعت هلوقب ةخوسنم اهنإ سابع نبا لاق دقف

 موقب ةصاخ ىه ليقو«ةيآلا # ناميإب مهتيرذ مهنعبتاو اونمآ

 ىف امع ةياكح عقو هنأل مالسلا امهيلع ميهاربإو ىسوم

 ىسوم فحص ىنامب أبني مل مأ 8 : ىلاعت هلوقل امهفحص
 امأو رفاكلا ناسنإلاب ديرأ ليقو ٠ « ىفو ىذلا ميهاربإو
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 لدعلا قيرط نم هل سيل ليقو هوخأ ىعس ام هلف نمؤملا

 ىلع ىنعمب ناسنإلا ىف ماللا ليقو ٠ لضفلا قيرط نم هلو

 هلوقكو ٠ اهيلع ىأ « اهلف متأسأ نإو 8 :ىلاعت هلوقك

 الإ هل سيل ليقو . مهيلع ىأ # ةنعللا مهل 8 : ىلاعت

 ناوخإلاريشكتب هبابسأ ةرشابمب نوكي دق هيعس نكل هيعس

 « نيعفاشلا ةعافش هعفنت نمم راص ىتح ناميإلا ليصحتو

 الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ » : ِهْيِكَي ىبنلا لوق امأو

 مالكلاو « هريغ لمع عاطقنا ىلع لدي الف « ثالث نم

 لعج الإ هيف سيل هنأل القع دعبتسي امم ءىش هيف سيلو هيف

 رداق وهو هيلإ لصوملا وه ىلاعت هّللاو هريغل رجألا نم هلام

 ها . 7 لمع نود لمعب كلذ صتخي الو هيلع

 ىلع نب نامثع نيدلا رخف خيشلل قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت )١(

 .805 /؟ ىعليزلاب ريهشلا
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 :ةيواحطلا ةديقعلا حراشل سيفن ليلحت

 ةيواحطلا ةديقعلا حرش يف زعلا ىبأ نبا خيشلا ركذ

 حجرو هيف ببستي مل امم هريغ لمعب تيملا عافتنا ةلأسم

 سايقلاو عامجإلاو ةنسلاو باتكلا نم ةلدألا ركذو هب لوقا

 اهرهاظب كسمتي ىتلا ةيآلا نع باوجلا ىف لاق مث هيلع

 1 : نوعناملا

 سيل نأو# ىلاعت هلوق نم هب اولدتسا امع باوجلاو

 : ةبوجأب ءاملعلا باجأ دق '"# ىعس ام الإ ناسنإلل

 :ناباوج اهحصأ

 بستكا هترشع نسحو هيعس ناسنإلا نأ : امهدحأ

 ىدسأو « جاوزألا حكنو ءدالوألا دلوأو . ءاقدصألا

00 



 ( هل اوعدو ٠ هيلع اومحرتف « سانلا ىلإ ددوتو « ريخلا

 لب ء« هيعس رثأ كلذ ناكف « تاعاطلا باوث هل اودهأو

 نم مالسإلا دقع ىف نيملسملا ةلمج عم ملسملا لوخد

 ىلإ نيملسملا نم لك عفن لوصو ىف بابسألا مظعأ

 نم طيحت نيملسملا ةوعدو « هتامم دعبو هتايح ىف « هبحاص

 . مهئارو

 عافتنال اببس ناميإلا لعج ىلاعت هللا نأ : هحضوي

 دقف هب ىتأ اذإف ءمهيعسو نينمؤملا نم هناوخإ ءاعدب هبحاص

 . كلذ هيلإ لصوي ىذلا ببسلا ىف ىعس

 عافتنا فني مل نآرقلا نأ هنم ىوقأ وهو : ىناشلا

 نيبو « هيعس ريغل هكلم ىفن امنإو « هريغ ىعسب لجرلا

 كلمي ال هنأ ىلاعت ربخأف «٠ ىفخي ال ام قرفلا نم نيرمألا

 نأ ءاش نإف هيعاسل كلم وهف هريغ ىعس امأو ؛ هيعس الإ

0) 



 هناحبس هلوقو . هسفنل هيقبي نأ ءاش نإو هريغل هلذيي

 سى. يوي 2 ل

 سيل نأو ىَرْخأ دزوأ ةرزاو رزت : الأ » : ىلاعتو

 لدع نايضتقت ناتمكحم ناتيآ 0004 ىعَس امل ناسنإلل

 : ىلاعت برلا

 الو « هريغ مرجب ادحأ بقاعي ال هنأ يضتقت ىلوألاف

 ةيناثلاو « ايندلا كولم هلعفي امك هريغ ةريرجب هذخاؤي

 لمعب هتاجن نم هعمط عطقنيل هلمعب الإ حلفي ال هنأ ىضتقت

 عمطلا باحصأ هيلع امك . هخياشمو هفلسو هئابآ

 .""ىعس امب الإ عفتني ال لقي مل هناحبس وهو 2 بذاكلا

 )١( ةيآ مجنلا : )758 2 9" (

 ص ةيواحطلا ةديقعلا . ها1() ) 958 ( .
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 هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ

 ثيدحلا ةميركلا ةيآلاب ةلصتملا ةمهملا صوصنلا نمو

 لوسر نأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع : روهشملا حيحصلا

 نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ ١ : لاق هلك هللا

 حلاص دلو وأ 2 هب عفتني ملع وأ « ةيراج ةقدص : ثالث

 ١ 0376 هل وعدي

 نب ىولع مامإلا دلاولا يديس ثيدحلا اذه حرش دقو

 اذإ ": هلوق :لاقف « هللا همحر  ينسحلا ىكلاملا سابع

 توملاب لمعلا تاذ عاطقنا نأ ملعا « ... مدآ نبا تام

 امنإو «توملا دعب فلكي الو لمعي ال تيما ذإ رهاظ رمأ

 تس مب

 نم ناسنإلا قحلي ام باب ةيصولا باتك « حيحصلا ىف ملسم هاور )000

 دعب نيدلاولا رب ىف درفملا بدألا ىف ىراخبلاو ( 77/0 ) هتافو دعب باوثلا

 .ىئاسنلاو ىدذمرتلاو دواد وبأ اضيأ هاورو « . .دبعلا تام اذإ :١ ظفلب امهتوم
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 توملا دعب ىتح اهراثآ رمثتست لامعألا ضعب نأ : دوصقملا

 « ثالث نم الإ :٠ لاق اذلو . كلذ رركتب اهرجأ عطقني الف

 ريغ يأ « ةيراج ةقدص » : ثالث لاصخ نم الإ يأ

 دجسم ءانبو ء«فح صم فقوو «رئب رفحك ةعطقنم

 :يعرشلا ملعلا هب ينعي «هب عفتني ملع وأ :١ هلوقو ءطابرو

 نم ةاجنلاو ميقملا ميعنلاب زوفلا هيلع بترتيو «هب عفتني يذلا

 .اهفقوو بتكلا فيلأت: كلذ يف لخديو .يدبألا باذعلا

 :هلوقو .ببستلاو ةرشابملاب :عافتنالا قلطم دارملا نأل

 . هبسك نم هنأل : « هل وعدي  ملسم يأ « حلاص دلو وأ »

 تانسحلا رئاس باوث لشم هتباتكب ىلاعت هللا لضفت دقو

 . تائيسلا ماثآ نود « دالوألا اهلمعي ىتلا

 :ثالثلا لاصخلا هذه ىف رصح ال هنأ ملعءررقت امبو

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنأل وأ ةجح ريغ ددعلا موهفم نأل

 هنم ًالضف : دئازلا ىلع هللا هعلطأ مث ثالثلا ىلع علطا
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 هنع هللا يضر ةريره يبأ نع هجام نبا جرخأ ال .اًناسحإو

 هلمع نم نمؤملا قحلي امم نإ »: هيلي هللا لوسر لاق: لاق

 « هكرت اح اص ًادلوو « هرشن ًاملع : هتوم دعب هتانسحو

 ليبسلا نبال اتيبو . هانب ادجسمو . هثرو اًفحصمو

 يف هلام نم اهجرخأ ةقدصو « هارجأ (رهنو « هانب
 .2'' © هتوم دعب نم هقحلت هتايحو هتحص

 ىلإ مضت لاصخ عبس ىلع ئوتحا ثيدحلا اذهف

 اهيلع يطويسلا داز دقو . ارشع غلبت : لوألا ثالشلا

 : هلوقب كلذ مظن دقو . اضيأ ةدحاو

 يرجي سيل مدآ نبا تام اذإ

 رشع ريغ - لاصخ نم - هيلع

 لج ءاعدو ءاهثب مولع

 يرجن تاقدصلاو ٠ لخنلا سرغو

 ريخلا ساسنلا ملعم باوث باي نئسلا ةمدقم ىف هجام نبا هاور )١(

 ( 545/7 ) هنع هللا ىضر سنأ نع ةيلحلا ىف ميعن وبأ اذكو ( ) ١/38
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 ءرغث ططابرو فحصم ةثارو

 رهن ءارسجإ وأ ءرسبلا رفحو

 يوأي هانب بيرغلل تيبو

 (” صحب ثيداحأ نم اهذخف

 : تايبألا هذه ىف درو ام جيرخت

 ( ىرجت تاقدصلاو لجن ءاعدو اهّنب مولع ) هلوق امأ
 اذإ ١ روهشملا حيحصلا ثيدحلا ىف ةعومجم تءاج هذهف ]

 وأ ةيراج ةقدص : ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام ظ

 سرغ ) هلوق امأو ؛ هل وعدي حلاص دلو وأ هب عفتني ملع |

 سنأ ثيدح ىف امهركذ ءاج دقف ( رثب رفحو لخنلا .

 مامإلل : بيهرتلاو بيغرتلا بيذهت ىلع بيجملا بيرقتلا حتف )١(
 1٠-١1١١(. ص ) ىنسحلا ىكلاملا سابع نب ىولع ديسلا
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 هربق ىف وهو هتوم دعب دبعلل اهرجأ ىرجي عبس » اعوفرم

 ىف ميعن وبأ هاور © لخنلا سرغ وأ رئبلا رفح اهنم ركذو -

 مدقت دقو . دجسملا وهف ( ركذ لحم ) هلوق امأو . ةيلحلا

 . ثيدحلا 2«. . نمؤملا قحلي امم نإ ١ ثيدح ىف هركذ

 : ةيواحطلا ةديقعلا حرش ىف زعلا ىبأ نبا لاق

 عطقنا مدآ نبا تام اذإ >: ِق هلوقب مهلالدتسا امأو

 « هعافتنا عطقنا لقي مل هنإف « طقاس لالدتساف « هلمع

 « هلماعل وهف هريغ لمع امأو ؛هلمع عاطقنا نع ربخأ امنإو

 هلمع باوث ال« لماعلا لمع باوث هيلإ لصو هل هبهو نإف
 أربتف « هريغ نع ناسنإلا هيفوي نيدلاك اذهو ءوه

 )١1( ه١ نيدلا هب ىفو ام هل سيل نكلو « هتمذ

 )١( ص ةيواحطلا ةديقعلا حرش 67١ .
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 فلسلا لعفو تيملا ىلع ةءارقلا

 لك درل مدعلا لايذأب ثبشتي نم عطنتم لوقي امبرو
 ملو فلسلا هلعفي مل هلوقب ديدج لك راكنإو ةلأسم
 اهلعفي مل تيملا ىلع ةءارقلا نإ اذه لوقي امبر « مهنع تبثي
 : هل لوقنف فلسلا

 ىلع ةءارقلا نأل ةحيحص ريغ ىوعدلا هذه (الوأ )
 راصنألا نع يبعشلا اهاكحو رمع نبا نع تحص تاومألا
 يفو . فلسلا ةمئأ رابك نم وهو دمحأ مامإلا نع تتبثو
 يلبآلا هخيش دشنأ هنأ ريبكلا ىرقملا دئاوف يف بيطلا حفن
 : روهشملا يمورلا نبا لوق

 هبطب بيبطلا اذ ىمعأو ىنفأ

 هنايمع نم تيأر تررم اذإف

 ءارق هتاومأ ىلعامنأ
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 . تاومألا ىلع ةءارقلا مدق هنم دافتساف

 هنم مزلي ال اهل فلسلا لعف مدع ملس ول ( ايناث )

 «ليلدب سيل اهل مهلعف مدعف ء«ىعدملا صاخلا .عنملا

 نوكي فلسلا هلعفي مل عورفلا لئاسم نم ءيش لك سيلو

 .هيلإ هل ليبس الو ليلدلا هيلعف كلذ ىعدا نمو ءاروظحم

 تيملا نأ حيحصلا ثيدحلا يف تبث دق ( اشلاث )

 تاومألا بيذعت اضيأ تبثو «2"'هيلع هلهأ ءاكبب بذعي

 اودع هيلع َنوُضَرْعُي راّثلا 8 : ىلاعت هلوقك مهروبق يف

 نيتديرجلا مالسلا هيلع هعضو ثيدحكو ©)4 اشعر

 « نيتبطر اتمادام امهنع ففخي هنأ » ربخأو نيرسبق ىلع

 نباو «ةعبرألا ننسلا باحصأو « ناخيشلا هجرخأ

)ضيرملا دنع ءاكبلا باب زئانملا باتك ىف ىراخبلا هاور (1)
557/1)» 

) هيلع هلهأ ءاكبب بّذعي تيملا باب زئانجلا باتك « « ملسمو
 ىوونلا (؟؟4/5

 . 55 ةيآ رفاغ )١(

)١1/( 



 ) ملسمو 2 درفملا بدألا يف يراخبلا جرخأو ك7 ةميزخ

 مالسلاو ةالصلا هيلع هنع يذمرتلاو . يئاسنلاو « دواد وبأو

 : ثالث نم الإ هلمع عطقنا ناسنإلا تام اذإ : لاق هنأ

 «هب عفتني ملع وأ . هل وعدي حلاص دلو وأ 2 ةيراج ةقدص

 اهباوث قحلي ةثالثلا هذه ريغ لاصخب ةريثك ثيداحأ تدروو

 . ةقباسلا تايبألا ىف اهمظنو ةلصخ ةرشع

 سابع نبا نع هحيحص يف يراخبلا مامإلا جرخأو

 نإ » : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع « هنع هللا ىضر

 نوكو '"'6 ىلاعت هللا باتك ارجأ هيلع متذخأ ام قحأ

 ؛ حيحصلا نم عضاوم ةدع ىف ىراخبلا هاور نيتديرجلا ثيدح )١(
 ةديرج ذخأ مث ٠ ظفلب لوبلا لسغ ىف ءاجام باب ءوضولا باتك ىف اهنم
 , (8م05 0-2626 «)1١/ نيفصن اهقشف ةبطر

 ةحتافب ةيقرلا ىف طورشلا باب بطلا باتك ىف ىراخبلا هاور )0
 . (15/5) باتكلا

 200م(



 لامعأ ءوس نم نوملأتيو مهروبق ىف نوبذعي تاومألا

 ءيش مهيلإ ءايحألا هيدسي امب نوعفتنيو ) ءايحألا مهئابرقأ

 فلسلا نع راثآلاو '”ثيداحألا نم رصحلا هيلع يتنأي ال

 دنع مورلا ةروس ريسفت يف ريثك نبا كلذ نم اًضعب ركذ ؛

 . "74 ىتوأ عمست آل َكّنِإَف» : ىلاعت هلوق

 دقف ةييبنلا اهب رمأ تاومألا ىلع ةءارقلا ( اعبار )

 )0 يئاسنلاو «دواد وبأو © هدئسم يف دمحأ مامإلا جرخأ

 : لاق هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع هنع هححصو نابح نباو

 ىف هللا همحر يوونلا لاق "”6 مكاتوم ىلع سي اوءرقا »

 نيثدحملا نم ءاملعلا لاق :هصن ام « راكذألا 5 هباتك

 نع ىمليدلا هجرخأ ام اهنمو ثيداحألا كلت ضعب مدقت دقو )١(

 هيذؤي تيملا نإ :لاق ملسو هيلع هللا ىلص يبنلا نأ اهنع هللا يضر ةشئاع
 . . هتيب ىف هيذؤي ام هربق ىف

 .67 ةيآ مورلا ٠ 1 1”437/ /7 ) ريثك نبا ريسفت (0)

 ( 77 و 76/0 ) راسي نب لقعم نع هدنسم ىف دمحأ هاور مم

 1١91١/7( ) تيملا دنع ةءارقلا باب زئانجلا باتك ىف هنع دواد وبأ هاورو

 . ( ٠١1/4 ) مقرب ثيدحلا « ةليللاو مويلا لمع ىف ىأ ىئاسنلا هلوقو

019) 



 لئاضفلا ىف لمعلا بحتسيو زوجي : مهريغو ءاهقفلاو
 ًاعوضوم نكي ملام فيعضلا ثيدحلاب بيهرتلاو بيغرتلاو .

 لدي هفيعضت نع دواد يبأ مامإلا توكسف : (تلق) '"'.ه
 0 يا هو علام ل ل
 وأ ضرتعملا ضارتعال مفاد هب لمعلل عفان هنأ هيف لاقي ام

 هيلع ىرج دق هنأو اصوصخ . لمعلا كلذل ركنملا راكنإ
 رهتشاو افلخو افلس افلس راصمألا نم ريثك يف ءاهقفلا لمع

 ورا بانك ىف ميلا نبا غيشلا كلذ ررق امك  سانلا
 . فلسلا ةمئأ نم هريغو  ىتأيس امك

 ىّوقت - لمعلا هيلع ىرج اذإ - فيعضلا ثيدحلاو
 لهأ هب سنأتسيو هريغ ىلع ةيزم هل راصو ضهتتناو
 العخاد كلذ نوربتعيو هب لمعلل نوحرفيو « رظنلاو رابتعالا

 مكحلا وأ راكنإلا ىلإ نوردابي الو ةيوبنلا ةنسلا ةرئاد ىل
 . 9" ص راكذألا ةمدقم | )١(

00 



 . ةفلاخملاو ةلالضلاو ةعدبلاب

 نممو . ةفرشملا ةئسلا بتك ىف ةريثك اذه دهاوشو

 اريثك ننسلا هباتك ىف هنإف ٠ ىذمرتلا ظفاحلا مامإلا هب ىنتعي

 دعب لوقي مث فعضلاب اهيلع مكحيو ثيداحأ لقني ام

 امك [ ثيدحلا اذهب ملعلا لهأ نم موق لمع دقو ] : كلذ

 باوبأ ] حاتفتسالا ءاعد ىف ديلعس ىبأ ثيدح ىف لاق

 ص ١ ج [ ةالصلا حاتتفا دنع لوقي ام باب / ةالصلا

 مألا نم ةوخإلا ثاريم ىف ىلع ثيدح ىف لاق امكو 5

 لهأ ةماع دنع ثيدحلا اذه ىلع لمعلاو ] فيعض وهو

 ةوخإلا ثاريم ىف ءاجام باب / ضئارفلا باتك [ ملعلا

 ثاريم ىف ىرادلا ميمت ثيدح ىف لاق امكو ١” ص جا

 . ىلوأ هنإ - نيملسملا نم لجر دي ىلع ملسي ىذلا كرشملا

 لهأ ضعب دنع هيلع لمعلا نكلو فعض هيف ثيدحللاف
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 فيعض وهو نيطو ءام ىف ةبادلا ىلع ةالصلا ىف

 باب / ةالصلا باوبأ [ ملعلا لهأ دنع اذه ىلع لمعلاو ]

 صء1ج رطملاو نيطلا ىف ةبادلا ىلع ةالصلا ىف ءاجام

 ةالص ءاضق ىف ةريره ىبأ ثيدح ىف لاق امكو. ١

 : فيعض وهو . سمشلا عولط دعب رجفلا ىتعكر
 / ةالصلا باوبأ [ ملعلا لهأ ضعب دنع اذه ىلع لمعلاو]

 . 577"صا١ج سمشلا عولط دعب اهتداعإ ىف ءاجام باب

 لوبسقمو هب لمعلل حلاص ثيدحلا اذه نأ لصاحلاو

 . بابلا اذه ىف

 ةريغملا وبأ انثدح : اضيأ دنسملا يف دمحأ مامإلا لاقو

 مهنأ ةخيشملا ىتثدح ورمع نبا ىنعي ناوفص ىنثدح

 «. هقوس دتشا نيح ىلامشلا ثراحلا نب فيضغ اورضح

 نب حلاص اهأرقف : لاق ءسي أرقي دحأ مكنم له : لاقف

0 



 00( اهب

 ءادردلا ىبأ ىلإ سودرفلا دئسم بحاص هدنسأو

 لجو زع هللا نوه الإ سي هدنع أرقت تيم نم ام » : ظفلب

 يذلا تيملا دارملا : يربطلا نيدلا بحم لاق 2"! هيلع

 . ها ليلد الب لوق رضتحملا ىلع هلمحو « هحور هتقراف

 هللادبع نب بدنج نع هحيحص ىف نابح نبا جرخأو

 «هتورذو نآرقلا مانس ةرقبلا :٠ لكي هللا لوسر لاق : لاق

 هلإ ال هللا 9 تجرختساو اكلم نونامث اهنم ةيآ لك عم لزن

 ىباحص هنأ ليق فيضغ : (7617/14) ىنابرلا حتفلا ىف لاق )١(

 .ها ةباصإلا ىف اذك « لوألا حيحصلاو ىعبات هنأ ليقو

 دانسإلا نسح ثيدح وهو : ثيدحلا ركذ دعي ةباصإلا ىف ظفاحلا لاق

 (74/4) اًضيأ دعس نبا ىلإ روثنملا ردلا ىف ىطويسلا هازعو )*/١144(

 ةروس ريسفت ىف روثنملا ردلا ىف هازعو 200 ) سودرملا دنسم )0

 . ©0978 71 ) هيودرم نبا ىلإ )سي
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 و هى. 2 200
 . اهب تلصوف شرعلا تحت نم 8 مويقلا ىحلا وه الإ

 ةرخآلا رادلاو هللا ديري لجر اهؤرقي ال نآرقلا بلق سيو

 00 مل ) مكاتوم ىلع اهوءرقاو ) هل رفغ الإ

 ىف اذك ٠ ةرقبلا ةروس لضف ىف هحيحص ىف نابح نبا هجرخأ )١(
 راسي نب لقعم نع دئسملا ىف دمحأ هاورو 60 )ىمثيهلل نآمظلا دراوم
 مسي مل وار هيفو دمحأ هاور : دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاق ( 51/0 )
 . )7١١/5( حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو
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 ةيهقفلا بهاذملا ةمئأ لاوقأ

 هللا دبع خيشلا يلبنحلا هيقفلا ةمالعلا دقع دقو

تك يف اصاخ ًالصف - هللا همحر  ديمح نب دمحم نبا
 هبا

 يف بهذم لك نم ءاملعلا لاوقأ هيف عمج (دوصقملا ةياغ)

 حلاص لمع يأ نم تاومألا ىلإ باوشلا لوصو تاثإ

 « ةقدصلاو « جحلاك تاومألا ىلإ هباوث بهيو يحلا هب موقي

 هنأ كش الو ٠ نآرقلا ةءارقو « ةرمعلاو .ء« ةيحضألاو

 ىلع مالسو ةالصو ريبكتو ليلهت نم راكذألا هيف لخدي

لع باثي ةحلاص لامعأ اهلك يهف ِةَكَي دمحم انديس
 اهي

لذ هنم هللا لبقت تيملل اهباوث بهو اذإو « اهب لماعلا
 ك

كو هللا لضفب هب عفتنا هيلإ لصو اذإو « هيلإ هلصوأو
 همر

 . هناسحإو

 (؟)



 ءاهقف نم ةمئألا لاوقأ ديمح نبا خيشلا لقنف

 ركب يبأ نب يلع نيدلا ناهرب خيشلا لثم فانحألا

 .( ريغلا نع جحلا باب يف ةيادهلا ): هباتك يف ينانيغرملا .

 ميهاربإ نب دمحأ سابعلا ىبأ نيدلا سمش خيشلاو

 تامسنلا تاحفن » هباتك يف يجورسلا ينغلا دبع نبا

 . « تاومألل باوثلا ءادهإ لوصو يف

 حرش نم ريغلا نع جسحلا باب يف ىنيعلا ردبلاو
 . زنكلا

 . راتخملا ردلا ىلع راتحملا در يف نيدباع نباو

 بابلا ةيدنهلا يواتفلا يف « ةيدنهلا يواتفلا بحاصو

 . ريغلا نع جحلا يف رشع عبارلا

 . ريغلا نع جحلا ماكحأ نايب يف ةيادهلا بحاصو

 . طسوتملا كسنملا حرش يف يراق ىلع خيشلاو

 (؟5)



 يف بهذملا ظافحو ىيكلاملا هقفلا ةمثأ لاوقأ لقنو

 : لثم عوضوملا

 . هلزاون يف دشر نبا مامإلا

 نيعبسلاو يناثلا قرفلا ىف يفارقلا باهشلا ةمالعلاو

 . ةئاملاو

 . لخدملا نم لوألا ءزجلا يف جاحلا نباو

 . ريغلا نع جحلا باب يف ىسافلا ديز وبأ خيشلاو

 . ليلخ ىلع هحرش يف باطحلاو

 : لثم ةيعفاشلا ةمئأ رابك لاوقأ ركذ مث

 . ريثملا جارسلا هباتك يف ينيبرشلا ةمالعلا

 : ملسم حرشو نيبلاطلا ةضور يف ىوونلاو

 «ىواتفلا يف حالصلا نباو «يكبسلاو . يطويسلاو

 (؟9/)



 ىذيوسلاب ريهشلا دوعسلا ىبأ نب ىلع ىلاعملا وبأ خيشلاو

 نباو . « نيدلا لئاسم نايب يف نيمثلا دقعلا » هباتك يف

 ىتاياقلا هللا دبع وبأ مالسإلا خيشو . جاهنملا يف ىوحنلا

 . ةضورلا يف

 . مهبهذم ظافحو ةلبانحلا ةمثأ لاوقأ ركذ مث

 ءيش لك هيلإ لصي تيملا : دمحأ مامإلا لوقب هأدبو

 مالك ركذ مث « هريغ وأ ةالص وأ ةقدص نم ريخلا نم

 . سيفنو ليوط وهو ينغملا يف ةمادق نبا قفوملا
 نآرقلا ةءارق امأو : ةدمعلا حرش ةدعلا ىف لاق مث

 ريكن ريغ نم هلعف ىلع عقاو عامجإلاف تيملل هباوث ءادهإو
 هللاو .هلهأ ءاكبب بذعيل تيملا نأ: ثيدحلا حص دقو

 هنع بجحيو ةبوقعلا هيلإ لصوي نأ نم مركأ هناحبس

 لتقت ال : لَك هلوق اضيأ اذه ىلع لديو : تلق ء« ةبوثملا

 2(؟8م)



 ٠ اهمد نم لفك لوألا مدآ نبا ىلع ناك الإ اًملظ سفن

 باذعلا يف اذه ناك اذإف « 27 لتقلا نس نم لوأ هنأل

 0 ىرحأو ىلوأ باوثلاو لضفلا ىفف باقعلاو

 ةمشادادسسسسسسلا

 0 )١/ دوعسم نب هللا دبع نع دمحأ هاور )١(

لا دبع خيشلل دومحم نبا ماهوأ ىلع هيبتلا ىف دوصقمل ةياغ )0
 نب هل
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 ءاملعلا بهاذم نم ةيهقفلا صوصنلا قيثوت

 عوضوملا ىف

 نع جحلا باب لوأ ىف ىنانيغرملا ةمالعلا مامإلا لاق

 ناسنإلا نأ بابلا اذه ىف لصألا:هصن ام هتياده نم ريغلا

 وأ ةقدص وأ اموص وأ ةالص هريغل هلمع باوث لعجي نأ هل

 هنأ دك ىبنلا نع يور امل ءةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع اهريغ

 هتمأ نع رخآلاو هسفن نع امهدحأ نيحلمأ نيشبكب ىحض

 .ه ا 206 غالبلاب هل دهشو هللا ةينادحوب رقأ نمع

 حتف ىف مامهلا نب لامكلا ققحملا هيلع بتك دقو

 ىف اوفلاخ ةلزتعملا نأ اهصخلم « ةديج ةبنطم ةباتك ريدقلا

 ىبأ نب ىلع نسحلا ىبأ خيشلل ءىدتبملا ةيادب حرس ىف ةيادهلا )١( ظ
 .187”ص/١ج « ىنانيغرملا ىنادشرلا ليلجلا دبع نبركب

 .1 56/١" لئاسرلا ةعومجم ىف نيدباع نبا خيشلا هرقأو كلذك هلقنو
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 مهتهبش ركذو ريغلل اهباوث لوصو اوعنم ىأ : تادابعلا لك

 ام لاق مث زاوجلا ىلع ةلاد ةريثك اراثآ قاسو اهنع باجأو

 اضيأ ةنسلا ىف امو اهلبق امو راثآلا هذهف : هصن
 اهوحن نم

يب كرتشملا ردقلا غلبي لوطلا لاحل هانكرت دق ريثك نع
 ن

غل تاحلاصلا نم ائيش لعج نم نأ وهو لكلا
 هعفن هرسي

 ه ١ ؟'رتاوتلا غلبم هب هللا

 ىف ىفنحلا ىعليزلا ىلع نب نامثع ةمالعلا لاقو

يغلا نع جحلا باب ىف قئاقدلا زنك ىلع هحرش
 ام اضيأ ر

ث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ بابلا اذه ىف لصألا :هصن
 باو

اك ةالص ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع هريغل هلمع
 اموص وأ ن

 كلذ ريغ ىلإ راكذألا وأ نآرق ةءارق وأ ةقدص وأ اًيح وأ

 . ""هعفنيو تيملا ىلإ كلذ لصيو «ربلا عاونأ عيمج نم

 دحاولا دبع نب دمسحم نيدلا لامسك مامإلل : ريدقلا تست جرش 017
 .ىفنحلا مامهلا نباب فورعملا

عليزلل قئاقدلا زنك حرش قئاقحلا نييبت (؟)
 87/1١ ى
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 ميجن نباب فورعملا نيدلا نيز خيشلا ةمالعلا لاقو

 قئارلا رحبلا ىف بهذملا ررحمو ىناثلا ةفينح ىبأب روهشملاو

 عبتلاك ريسغلا نع جحلا ناك امل : ريغلا نع جحلا باب ىف

 هلمع باوث لعجي نأ هل ناسنإلا نأ هيف لصألاو « هرخآ

 وأ اركذ وأ نآرقلا ةءارقوأ ةقدصوأ اًموص وأ ةالص هريغل

 باتكلل انباحصأ دنع كلذ ريغ وأ ةرمع وأ اجح وأ اًفاوط

 امهمحرا بر لقو 9: : ىلاعت هلوقلف باتكلا امأ « ةنسلاو

 : هلوقب هتكئالم نع ىلاعت هرابخإو © ريغص ىنايبر امك

 هلوقب مهترابع قاسو © اونمآ نيذلل نورفغتسيو )

 نيذلل رفغاف املعو ةمحر ءىش لك تعسو انبر # : ىلاعت

 .4 تائيسلا مهقو ا : هلوق ىلإ 4 كليبس اوعبتاو اوبات

 «نيحيحصلا ىف ام اهنم ةريثك ثيداحأف ةنسلا امأو

 . "”عوضوملا ىف ةدراولا ثيداحألا ركذ مث

 09/7 ميجن نبال قئاقدلا زنك حرش قئارلا رحبلا )١(
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 نم اضيأ ريغلا نع جحلا باب ىف ىنيعلا ردبلا مزجو

 نم هريغل هلمع باوث لعجي نأ ناسنإلل نأب « زنكلا حرش

 ىلإ ركذ وأ نآرق ةءارق وأ ةقدص وأ جح وأ موص وأ ةالص

 تيملا ىلإ لصي كلذ لكو «ربلا عاونأ عيمج نم كلذ ريغ

 نيدلا دعس ةمالعللو . ها ةعامجلاو ةنسلا لهأ دنع

 لوصو ىف تاريئلا بكاوكلا ) . 45177 ةنس ىفوتملا ىريدلا

 يجورسلا رثأ هيف ىفتقا ( تاومألا ىلإ تاعاطلا باوث

 ه | ةريثك هيلع تادايز عم

0) 
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 ةعاهز ةلعتتم هي ا جافا ا 7 ب

 ةنفاك: »أ فلهم رد دتم زيزو ل كل رشم أ ىف ملم خانم ف

 ع ءاقلعلا"ذمتا :ةملظن ًاذفنأزلما 0 اه ””امهنطا لاقي

 انسة 5 !نآرثلا ةءازقف 1امْج امهر ليزي حيل تش

 لاتتلا ةقرفلا ىف ىف رفا باهلشلا ةسمالملا اقر“ “
 هبع ( نعطتم كاره ثم قل هل

 نبا دمحأو ةفينح ىبأ بهذم؛ هصخلم ام ةئاملاو نيعبسلاو

 ربقلا دنع ءىرق اذإو تيملل اهباوث لصحي ةءارقلا نأ لبنح

 عقي الام لاقي نأ هجتي ىذلاو عمتسملا رجأ تيملل لصح

 امك « هباوث ال نآرقلا ةكرب مهل لصحي هنأ فالخ هيف

 نونفدي وأ مهدنع نفدي حلاصلا لجرلا ةكرب مهل لصحي .

 لعلف ةلأسملا هذه لمهيال نأ ناسنإلل ىغبني ىذلاو « هدنع'
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 ١ و غاغا 6 محلا ره و... هيله( [)) ل( 147

 ارمأم ىفاةؤه انغإو أ! نعش مكح,_ىف-قالتخإ:اهلإف. نسيلو

 00 قئاللا وه اذه ناسحإلا و

 لل نيم لوألا عجل يف جاجلا نيب خيشل

 1 من ميامكو +. تلصول هيلإ ىدهأوب هتيب يف. أرقإ .ىل  هصنام

صر تدل نم عر قاد هل
 لق أ نول يرث ي

 ىليصي نال :مجياوثلاب ءاعد كلذ نإيف دل, اهباوث لمجا.مهللا

 عيةنيأ هلم التم ؟ عه فالح الب ليعي ماعلا هيخأ :ىلإ

 ريغلاننعيجبجلا باب ىف ىسافلا ديز وبأ خيشلا لقنو
 0 2 بيدتيلا + - عصنام هل يباوج . يف

 )١( ىفارقلا سيردإ نب دمحأ ةمالعلا مامإلل قورفلا 191/7 ..

 مه)



 هللاو . ةزئاج هيلع ةرجألاو روهشم هيف فالخلاو ٠ حيحصلا

 . "”ىقابلا دبع ىشحم ىسافلا نونك هيقفلا هنع هلقن ملعأ

 ىلاعت هلوق نع لاؤسلا ىف دشر نبا لزاون رخآ ىفو

 لجرلا أرق نإو :لاق * ىعسام الإ ناسنإلل سيل نأو #

 تيملل لصحؤ « كلذ زاج تيملل هتءارق باوث ىدهأو

 ها . هرجأ

 ءدشر نبا هب ىتفأ ىذلا : هلزاون ىف لاله نبا لاقو

 عفتني تيملا نأ سلدنألاب انتمثأ نم دحاوريغ هيلإ بهذو

 بهو اذإ هرجأ هل لصحيو هعفن هيلإ لصيو نآرقلا ةءارقب

 « ابرغو اقرش نيملسملا لمع ىرج هبو « هل هباوث ءىراقلا
 ةنمزأ ذنم رمألا هيلع رمتساو « افاقوأ كلذ ىلع اوفقوو

 . ه١ ةفلاس ْ

 دمحم خيشلا ةمالعلا انخيشل . تاملسماو نيملسملا فاعسإ 21
 ىنابتلا ىبرعلا

25١ 



 ىف ىبلاعثلا نمحرلا دبع .خيشلا ظفاحلا ةمالعلا لقنو

 بر لقو 9. يلاعت هلوق دنع « ناسجحلا. رهاوجلا » هريسسفت

 ٍديع ةيالعلا ظفاحلا نع.# اريغص ىنايبر امك امهمحرا

 نأ ملعاو. : هِصن ابم 4 ةبقاعلا » هباتك ىف ىليبشإلا قحلا

 رثكأ تيملا لب . هيلإ ىدهيو هاطعي اميف ىحلاك ٍتيملا

 ام رقختسيو هيلإ دهب ام لقّشُسي دق ىحلا نال رثكأو

 رادقم ناك ولو كلذ“ نم ايش رقحتسي ال تيللآو «هب فحتي

 ناك دقو« هتميق ملعي هلال ةرذ لاقثم نزو وأ ةضوعب حانج

 مآ نبا تام اذإ :٠ كو ىتلا لاق دقو ةعيضف هيلع ردقي

 خلا الو وأ ةيراج ةقدص : ثالث نم الإ هلمع عطقنا

 لاو ىلإ ليلو اعد اذهف هب عفتي لع زآ هل وعدي

 ىلع مالسلاب مالسلاو ةالصلا يل هرمأ اذكو ءهب عفتتيو

 ءاعدلا كلذ نوكل الإ“كاذ امو ل ءاعدلاو . روبقلا لهأ

 . ميلعأ.هللاو .مهيتأيو.مهيلإ بصي مهيلع مالسلاو مهل

7 



 هربق ىف تيملا » : لاق هنأ ِهِلك ىبنلا نع يورو

 «هقيدص وأ هيخأ وأ هنبا نم هقحلت ةوعد رظتني قيرغلاك

 رابخألاو « اهيف امو ايندلا نم هيلإ بحأ تناك هتقحل اذإف

 . هأ ةريثك بابلا اذه ىف

 نع أطوملا ىف كلام ىورو : تلق : ىبلاعثلا لاق مث

 هنأ هنع هللا ىضر بيسملا نب ديعس نع ديعس نب ىيحي

 « هدعب نم هدلو ءاعدب عفريل لجرلا نإ : لاقي ناك :١ لاق
 ربلا دبع نب رمع وبأ ظفاحلا لاق « ءامسلا وحن هديب راشأو

 ىضر ةريره ىبأ نع دنسأ مث « ديج دانسإب هانيور دق :

 دبعلا عفريل هللا نإ » : لاق لكي هللا لوسر نأ هنع هلل

 : لاقيف ؟ةجردلا هذه ىل ىّنأ بر ىأ : لوقيف ةجردلا

 . ديهمتلا نم ها ©« :كل كنبا رافغتساب :

 ةملس ىنب نم الجر نأ » دواد ىبأ ننس ىف انيورو

0 



 هب امهربأ ءىش يوبأ رب نم ىقب له !هللا لوسراي : لاق

 رافغتسالاو امهيلع ةالصلا ء معن : لاق ؟ امهتوم دعب

 ال ىتلا محرلا ةلصو . امهدعب نم امهدهع ذافنإو امهل

 .ها"'' « امهقيدص ماركإو امهب الإ لصوت

 ةيعفاشلا صوصنل ىوونلا قيثوت ('*

 رئاز ىنعي - رئازلل بحتسيو : ىوونلا مامإلا لاق

 عيمتلو هروزي نمل وعديو رباقملا ىلع ملسي نأ - روبقلا

 تبث امم ءاعدلاو مالسلا نوكي نأ لضفألاو « ةربقملا لهأ

 وعديو رسيت ام نآرقلا نم أرقي نأ بحتسيو « ثيدحلا ىف

 . ”باحصألا هيلع قفتاو ىعفاشلا هيلع صن .اهبقع مهل

 ىبرعلا دمحم خيشلا ةمالعلا انخيشل :تاملسملاو نيملسملا فاعسإ )١(

 ىنابتلا
 (587/0 ) بذهملا حرش عومجملا (؟)

09) 



 :.:: ةلبانحلا بهذم صوصن قيثوت ن5

 ةمادق نب هللا دبع دمحم وبأ نيدلا قفوُم مامألا لاق 3
 نم 1 املا ا لا ممم : ف : | ١

 ملسلا تيملل هبا لعَجَو اهلعف ة ةبرق يو ( لصف )

 ةقدصلاو رافغتسالاو ءاعدلا .امأ ..... هللا ءاش نإ كلذ هعفن

 امم تابجا ولا تناك اذإ اًقالخ هيف ملعأ الف تابجاولا ءادأ و

 نم اوءاج نيذلاو ٍ ىلات هللا لاق دقوا 0306 ”ةباينلا لحد

 0 نامإلا

 نينمؤمللو كبنذل رقغتساو ١ ىلاعت م هّللا لاقو“ ٠

 ©« تام نيح ةملس ىبأل - ىبنلا اعدو «تانمؤملاو

 « كلام نب فوع ثيدبح ىف هيلع ىلص ىذلا تيمللو |

 لاتقف كي ىبنبلا لجر لأسو. م, هيلع ىلص تيم لكلو

000 



 : لاقك اهنع تقدصت نإ اهعفنيف تتام ىمأ نإ: هللا لوُْسراي

 ةضيرف نإ .هللا| لوسراي.تلاسقف لكك ىبنلا ىلإ ةأرما: .تءاجو

 كيبثي.نأ عيطتلنسي ال. اريبك اخسديلش'ىبأ تكراذأ جملا نق. هلل

 جاجحصإ ثييداحأ هذ وذهو .« معن » لاق! ؟ .اهبع موصأفأ نهش

 موصلا نال بريقلا. رئاسسب تيملا عافتنا ى

ا ! لصوأ دقو ةيندب تاداببع راقجتسالاو ءاعدلاو جملا
 هلل

 ثيدحلا نم انركذ ام عم اهاوس ام كلذكف تيما ىلإ اهعف

أ نع ىلاعت هللا فيفختو سي أرق نم باوث ىف
 رباقملا له

سيبأ نع بيعش نب ورمسع ىورو 3 هتءارقب
 نأ هدج نع ه

 29 ٍ طسسأ لب ام ع

 كوبأ ناك ول» صاعلا نب ورمعل لاق و لكي هلل لوس

 )١ا2(



 هغلب هنع متججح وأ هنع متقدصت وأ هنع متقتعأف املسم

 ربو لمع هنألو هريغو عوطتلا جح يف ماع اذهو « كلذ

 جحلاو مايصلاو ةقدصلاك هباوثو هعفن لصوف ةعاطو

 ءاعدلاو ةقدصلاو بجاولا ادعام ىعفاشلا لاقو «٠ بجاولا

 لوقل هيلإ هباوث لصي الو تيملا نع لعفي ال رافغتسالاو

 ىبنلا لوقو * ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو #8 ىلاعت هللا

 ةقدص : ثالث نم الإ هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ » هك

 .«هل وعدي حلاص دلو وأ هدعب نم هب عفتني ملع وأ ةيراج

 لاقو . هباوث ىدعتي الف هلعاف ىدعتي ال هعفن نألو

 هباوث هيلإ ىدهأ وأ تيملا دنع نآرقلا ءىرق اذإ : مهضعب

 هل ىجرتو اهرضاح هنأك تيملا نوكيو هئراقل باوشلا ناك

 . ةمحرلا

 لك ىف مهنإف نيملسملا عامجإ هنأو هانركذام انلو

2) 



 ىلإ هباوث نودهيو نآرقلا نوءرقيو نوعمتجي رصمو رصع

 لَو ىبنلا نع حص ثيدحلا نألو ريكن ريغ نم مهاتوم

 نأ نم مركأ هّللاو « هيلع هلهأ ءاكبب بذعي تيملا نأ »

 نآلو ةبوشملا هنع بجحيو هيلإ ةيصعملا ةبوقع لصوي

 هوعنمام باوث لاصيإ ىلع رداق هوملس ام باوثل لصوملا

 هانعم ىف هيف انفلتخا امو « هوملس امب ةصوصخم ةيآلاو

 هب اوجتحا ىذلا ربخلا ىف مهل ةجح الو « هيلع هسيقنف

 . هيلع هيف ةلالد الف « هلمع عاطقنا ىلع لد امغإف

 هانعم ىفو هوملس امب اصوصخم ناك هيلع لد ول مث

 نم هوركذ امو « هيلع سايقلاب اضيأ هب صصختيف هوعنم ام

 ىدعتل عرفب سيل باوثلا ىدعت نإف حيحص ريغ ىنعملا

 لصأ هل سيلو جحلاو ءاعدلاو موصلاب ,لطاب وه مث عفتلا

 ."' ملعأ هللاو . هب ربتعي

 )١( ةمادق نبال ىنغملا ) 158/7 (.

2) 



 ىف .ىسدقملا حلفم ؛ نب دمحم نيالا نمش ب مانإلا لاق ٠

 كلا“ ىفؤأ :"عوطتلا: جح .اذتكو نع :كا ُ مك حح نم ١ 3 ”وا

 ةالصلاو' ةءارقلا ١ اذكق: -ةنذإ 0 عج نمثع عقدا ايم

 : همأ وأ هيبأل .هفصن لعجيو .كلذ زيغ وأ ةقدص 'وأ ةالض

 نم رسيخلا نم :ءىش لكيلا [لضي تملا :. لاقاو' 0 وسجرأ

 ' .: . . 2 2 « )١(
 ُ ميرا اس هات كلا سالو أ هنيغأوأ, ةالص: وأ ةقدص

 ني دسحم نلأ م طاربإ نينلا نانهزبثامإلا لاقو ”٠
 ةرق- ىأو) : :عاقشبلا'هباتك ىف حلف نب دمحم نب هللا دبع 1

 ا يصل و را ينيب يل صو عل هيام يوضح سايس هي رح وياه <

 )١( حلفم نبال عورفلا 0

)55) 



 ةءارقو جحو موصو ةالصو رافغتساو ءاعد نم (اهلعف

 ( كلذ هعفن ملسملا تيملل كلذ باوث لعجو ) كلذ ريغو

 صوصخنلل ريخلا نم ءىش لك هيلإ لصي تيملا : دمحأ لاق

 ثوءرقيو رصم لك ىف نوعمتجي نيملسملا نألو هيف ةدراولا

 ءاعدلاكو اعامجإ ناكف ريكن ريغ نم مهاتومل نودهيو

 هيلإ لصوو زاج ِةيِلَك ىبنلمل اهادهأ ول ىتح رافغتسالاو

 . ''”دجملا هركذ باوثلا

 ىف ىوادرملا ناميلس نب ىلع نسحلا وبأ مامإلا لاقو

 تيملل اًهَلَعَجو اهّلعَف ةبرق ئأو ) هلوق : فاصنإلا هباتك

 باحصألا ريهامج هيلعو ءاقلطم بمهذملاوهو
 ق

 ىف ىضاقلا لاقو «٠ تادرفملا نم وهو مهنم ريثك هب عطقو

قو هريغ نع الفن جح نم :درجملا
 . هنذإ مدعل جح نمع ع

 . 7 حلفم نبال عدبملا )غ0

):( 



 ةديرج: عجب ىلوزهنغ, ففي اما صو !1..اوليتح ساد ىنخلؤتفلا

 مليش ءاسهلعف اةبرق' لكوهلنع ةءارشقو.هركذو ارب

 ."انفيبح فطن برقلا هاله[ لزلعاجلا

 2 هعفنو زأج تيم وأ ىح ملسمل اهباوث لعجو ملسملا اهلعف

 07 هرقل اهنم لامعألا نم ةلمج ركز

 - ياا ها ذل ١ ب 3 1 .٠

 1/1/١ يحوتفلل تادارإإلا ىهتنم )١(

 5 76597.370 /؟ ىتوهبلل عانقلا فاشك (؟)

66852 



 ةدنلعم ةيل يملا نبا جب ءلث اي نعيفت مالك يولع

هب نااشلاب هنأ نان هاان هند 0
 6با < ه 

 اق ا
 كن

1 2. 

 م ادحأ نإ لئاقلاو : را. يقل ,نبا خيشلا لاق.
 0 هلو !اًاهيللةعم < هم فلار

 ل اب ل نع يل م رئاق كل لفي مل
 كلذ نولمتي اويابك فلسبلا نأ ديرك ان هبملعي مل ام فن

 امام هلا !اهيسم 5 د اعمتمي
 ةلار هلا عيب (ر

 الطا ىفكي هيلع مهر دهشي الو

ضح اكمل هدو 0
يم 0 كب لي دلير مير

 اق

 بثيم يب ل ليحل ا ا اهيزايم

 كلم كلم باأثلا نأ كلذ رسو « مدقت امك طرتشي , ال ءاداهإلا

 0 هلصوأ ملسملا هيخأ ىلإ هادهأو هب عربت اذإف لماعلل

جحو نآرقلا ةءارق باوث اذه نم صخ ىذلا امف « هيلإ
 ر

 ببسلا امأو : لاق .... هيخأ ىلإ هلصوي نأ دبعلا ىلع

مهنأ وهف فلسلا نم كلذ رهظي مل هلجأل ىذلا
 نكي مل 

 اوناك الو ٠ ىتوملا ىلإ ىدهيو أرقي نم ىلع فاقوأ مهل

 ةءارقلل ربقلا نودصقي اوناك الو « ةتبلأ كلذ نوفرعي

 0-20 هنلب ااعوج الشي ان اقيم

2220 



 دهشي مهدحأ نكي ملو « مويلا سانلا هلعفي امك هدنع

 نالفل ةءارقلا هذه باوث نأ ىلع سانلا نم هرضح نم

 لاقي مث ءموصلا وأ ةقدصلا هذه باوث الو لب - تيملا

 هنأ فلسلا نم دحاو نع لقنت نأ تفلك ول :لئاقلا اذهل

 نإف ٠« تزجعل نالفل موصلا اذه باوث لعجا مهللا :لاق

 ملوءربلا لامعأ نامتك ىلع ءيش صرحأ اوناك موقلا

 ('' مهتاومأ ىلإ اهباوث لاصيإب هللا ىلع اودهشيل اونوكي

 . ها

 ميقلا نبا خيشلل حورلا باتك )١(

 (54م)



 ةعبرأ نأ ءاملعلا مالك نم صخلتو ققحت دقو :2”وكملا

 ءاعدلاو ةقدصلا :ىهو . عامجإلاب تيملل اهباوث لصي

 هنع نيدلا ءادأك ةينلا لبقت ىتلا تابجاولا ءادأو رافغتساللاو

 ثيدح مومعل « نيثدحملا نم نيققحملاو روث ىبأو ميدقلا

 تام نم »: لاق هنأ لَو يبنلا نع اهنع هللا يضر ةشئاع

 ةءارقلا نأ اضيأ ققحتو «'”هيلو هنع ماص « موص هيلعو

 نم دافتسم وه امك حلاصلا فلسلا اهلعف تاومألا ىلع

 مم

 ىىإإ اهباوث لوصوو ةءارقلا زاوجب تاملسملاو نيملسملا فاعسإ قلل

 ( 57-34) ص تاومألا
 (77 2 )١/ اهنع ىراخبلا ةهاورو . 51/5 )ةشئاع نع دمحأ هاور )0

 . ) ١66 / 7 ) اهنع ملسم هاورو

2) 



 نع لوقنملا نم امهريغو « ميقلا نباو « ةمادق نبا مالك

 لمع نأو هريغو لالش اك قرع نم نيمدقألا ةمئألا

 اوفقو مهنأو_,ا . هيلع رارجتسم عزي مل اًبرغو قرشا نيملسملا

 4 در نيا مامإلا يرتب يف امك مو كلذ ىلع
 ديجاوللا دست نبا نيم لوقتملا يعاشل يطا ويسلا مالكو

 ؛ ينغم. ىف ةمادق نإ مالكور, هريغ ء نو ىلينحلا ىسدنل

 باد مالت نبا حرص قش جيلا هياتك يف ميقلا نباو

 مجاب ويسلا نعم ا ءلقن اميف يسدقلل دحاولا ”اسبع
 دال ميل ا يالا اهبييخو ءراهيف نيملسملا

 يح راجعي 0
 بشي .لااملعلا نم يكن ريغ نم داصمألاو راصعألا

 2 ا ايفل هس ا امير السام تمم ا ا 2 نا

 قنيد* - ”هيداع و دتمحأ احأ مامإلاو . «فلسلا روهمجل اهلوصو

 0( 5) نم ميقلا نبأل حورلا )0010(
 8 ةءارقلا باوث لوصو مدع ىأ )3

 (غت)



.يطويسلا لاق_كلذكو_ءمالكلا لهأ نم عدبلا لهأ
 روهمجو

 ينانيغرملا ةمالعلاو :«يلوضولا]ىلغ.ةثالثلا:ةمئألاو فلمثلا

 ةع 41 0000 8 ريغ ها ما ٠

يفنتجا ينيعلا ردبلا لاق. كلذكيو
 عيمج تيملا ىلإ | لصي ' 

 ادا ةقدرلا عجور عمر ام مارببا

 دمااوم 2
 0 ا يل ف متاع

 ا 4. 1

0 7 

 هلور اندلد 1 ميسم ب 4 3 0 3
 حسي © 1 00

 ب هس 0 هيام

يغلا لمعب صخشلا ,عافتن
قحلا ةمالعلا ,لايقاةريثك ر

 ق

 ةسسا 7 هك هما قس

 ل ١ امكل نأ وهو . لكلا تاب كرتشمل دقلا

عامهلا ني لام 32
 1م لا غلي . 

 أ ا 7 ء

لا هعفن 0 ريغل تاحلاصلا . نم اًئيش
 غلبم - هب هل

0 كلاعتم ان 14 ل
 مل ف 11 ةك اد 

 ل 1ك! مو خو : ُ ٠

 عاش تادكل هل ةلد اش جملا
 3 عي

 . رتاوتلا

 ( روهمجلا يأ ) اولدتساو : يطويسلا ظفاحلا لاقو

 ءاعدلا ىلع سايقلاب ,لوصولا ىلع
 موصلاو ةقاصلاو

 5 هيلع غل سي هير عمرك ٠

 ىف اهركذو 7 ابرك ىت آلا ثيداحألابو 2 قمعلاو جحلاو
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 تناك نإو ىهو : لاق ( هريغو لالخلا نع رودصلا حرش

 نأبو . الصأ كلذل نأ ىلع لدي اهعومجمف ةفيعض
 مهاتومل نوءرقيو نوعمتجي رصع لك يف اولاز ام نيملسملا

 . هإ '”اعامجإ كلذ ناكف ريكن ريغ نم

 ام الإ ناسنإلل سيل نأو # : ىلاعت هللا لوق امأو

 باتكلا ةلدأب ةصصخم اهنأل عناملل اهيف ةجح الف * ىعس

 وأ هريغ لمعب صخشلا عافتنا ىلع ةلادلا ةريثكلا ةنسلاو

 اهنع لئثس دقو . هل لماعلا هبهي ال ام ىلع ةلومحم

 مامإلا « ءاشي نمل فعاضي هللاو ١ : ىلاعت هلوق نعو

 ام الإ لدعلاب هل سيل :لاقف هللا همحر لضفلا نب نيسحلا

 . "ىلاعت هللا ءاش ام لضفلاب هلو « ىعس

 )١( ص . ىطويسلل رودصلا حرش ) 7١١-71١١(.

 )( ص قباسلا ردصملا ) 1١٠١"( .
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 عوضوملا يف ةيميت ن

 : ةيميت نب دمحأ سابعلا وُيَأ نْيدلا يفت خيشلا لاق

 عامجإلا قرخ دقف هلمعب الإ عفتني 0 نانتإلا ١" نأ دقتعا نم

 عفتني ناسنإلا نأ (اهدحأ) : ةريثك هوم ةوجأو نم .'لطاب كلذ

 لَك يبنلا نأ (اهيناث) . ريغلا لمعب عافت وهو هريغ ء ءاعذب

 اهلوخد يف ةنجلا لهأل مث باسحلا يف قولا لهأل عفشي

 لمعب عافتنا اذهو رانلا نما جورخلا ىف ف رئابكلا مال من

 عافتنا كلذو ةعافش هل حلاصو يبن لك نأ ةاهتلاث) ٠ يخل

 نورفغتسيو نوعدي ةكئالملا نأ ؟اهعبارل . ريغلإ لمعب

 هللا نأ (اهسماخ) . ريغلا لمعب .عافتنا كلذو ضرألا يف نل

 هتمحر ضحمب طق اريخ لعفي مل.نم .رابلا نم جرخي :ىلاعت

 نينمؤملا دالوأ نأ (اهسداس) :.. !مهلمع : ريغب عافتنا اذهو

 ريغلا لمع ضحمب عافتنا كلذو :متهئابآ لمعب ةنجلا نولخدي

 (ةه)



 ناكو # نيميتيلا نيمالغلا ةصق ىف ىلاعت هللا لاق (اهعباس)

 نم وه سيلو امهيبأ حالصب اعفتناف ()# اً اص امهوبأ

 قتعلابو هنع ةقدصلاب عفتني تيملا نأ (اهنماث). امهيعس

 نأ (اهعسات) . ريغلا لمع نم وهو عامجإلاو ةنسلا صنب

 وهو ةنسلا صنب هيلو جحب تيملا نع طقسي ضورفملا جحلا
 موصلا وأ روذنملا جحلا نأ (اهرشاع) . ريغلا لمعب عافتنا

 عافتنا وهو ةنسلا صنب هريغ لمعب تيملا نع طققسي روذنملا

 ِكَي عنتما يذلا نيدملا نأ ( اهرشع يداح). ريغلا لمعب

 نيد ىضقو ةداتق وبأ هنيد ىضق ىتح هيلع ةالصلا نم
 تدربو هل يبنلا ةالصب عفتنا بلاط يبأ نب يلع رخآلا

 ىناث ) . ريغلا لمع نم وهو هنيد ءاضقب هتدلج
 لجر الأ هدحو ىلص نمل لاق ِةَو يبنلا نأ (اهرشع

 ةعامجلا لضف هل لصح دقف هعم يلصيف اذه ىلع قدصتي

 نويد نم هتمذ أربت ناسنإلا نأ (اهرشع ثلاث) . ريغلا لعفب

 .م7 ةيآأ فهكلا )١(
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 . ريغلا لمعب عافتنا كلذو هنع ضاق اهاضق اذإ قلخلا

 اهنم للح اذإ ملاظمو تاعبت هيلع نم نأ (اهرشع عبار)

 (اهرشع سماخ) . ريغلا لمعب عافتنا اذهو هنع تطقس

 ىف ءاج امك تامملاو ايحملا ىف عفتني هب « حلاصلا راجلا نأ

 سيلج نأ (اهرشع سداس) . ريغلا لمعب عافتنا اذهو رثألا

 كلذل سلجي ملو مهنم نكي ملوهو مهب محري ركذلا لهأ

 لمعب عفتنا دقف تاينلاب لامعألاو هل تضرع ةجاحلا لب

 ىف هل ءاعدلاو تيما ىلع ةالصلا ىف (اهرشع عباس).هريغ“

 ٠ هريغ لمع وهو هيلع يحلا ةالصب تيملل عافتنا ةالصلا

 كلذكو ددعلا عامتجاب لصحت ةعمجلا نأ (اهرشع نماث)

 عسات) ضعبلاب ضعبلل عافتنا وهو ددعلا ةرثكب ةعامجلا

 هللا ناك امو » دلع هيبنل لاق ىلاعت هللا نأ (اهرشع

 *َعل

 لاجر الولو » : ىلاعت هللا لاقو '"'4 مهيف تنأو مهبذعيل

 رلظ ومس ساو دع ىه # يا دعا ويا

فد الولو » 04 تانمؤم ءاسنو نونمؤم
 ساّسلا هلا ع

 تسال

 . '؟0 ةيآ حتفلا )00 . "7" ةيآ لافنألا )١(

)20 



 ود ىه#عما اوم

 ضعي نع: باذعلا قلاعت هللا عفد دقف 274 ضَْيي هضم
 نأ (اهنورشع) ريغلا“لمغتعافتنا كلذو ضعب ببسب سانلا

 لجترلا" هله "نأ هرشينغو ريئغصلا نع بجت رطفلا ةقدص
 يداح)ا . هل يعلو نع جرخي نم كلذب عفيف

 بانشي نونجملاو يبصلا لام يف بجت ةاكزلا نأ (اهنيرشع

 عاقتنا نم دج ملقا لمات نمو 2 هل يعس الو كلذ ىلع

 نأ زوجي فيكف ٠ يصخي داكي ال ام هلمعي مل ام ناسنإلا

 عامبجإوأ , ساو باتكلا ع | حيرص فالخ ىلع ةيآلا لوو
 1 اها 0 .مومعلا ناسنإلاب دارملاو « ةمألا

 ها ا .؟١0 ةيآ ةرقبلا )١(

 عيشلل دوصخم َنبإ مأهوأ يلع هينا ىف وصلا ةياغارظنا (9)
 001 ١ ص ديمح نب دمحم نب هللا دبع
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 شاقنلاو فالخلاو لادجلا اهْيف رثكي ا ساشا نم

لأسم ةعطاقللاو ماصقملا نإ نعي ىتح
 نم ءيش ةءارق ة

 مارح لوقي مهنمو ةعدب لوقي أ“ نم مهنمف ربقلا دنع نآرقلا

 عينشلا راكنإلاو عيظفلا موجها ذه ”لك قئضتقت ال“ةلأتسملاو

 مامإ مهسأر ىلعو .فلسلا ةمئأ:”لاونقأ“ ىلإ اهئنق عجترشلو

اق ميقلا نبا خيشلا هرضع ئف ةيفلتسلا
 : ل

نع أرقي نأ اوصوأ مهنأ فلشلا نم ةعاّمجا نع ركذ 7
 د

لاق“: ”دقدلا ١ تلقو قروب
 ىوري : ىليبشألا قحلا دبغ 

 نأ

مأ رم نبا هلا دبغ
سم هربق دنع رقي نأ ر

 كل ةرقبلا ةرو

مل ثيح آلوأ' كلذ ركدي دمحأ ملا ناكو
 رثأ هيف هغلبي 

 اطعمة ْ 1 هجيرخت ”قتايس 6(



 ىف ىقهيبلا ىور : ىطويسلا نيدلا لالج ظفاحلا لاق

 اذإ » : لاق لكي ىبنلا نع رمع نبا نع ىناربطلاو بعشلا
 دنع أرقيلو هربق ىلإ هب اوعرسأو هوسبحتالف مكدحأ تام

 دنعو ةرقبلا ةحتاف : ىمهيبلا ظفلو © باتكلا ةحتاف هسأر

 ها 27. هربق ىف ةرقبلا ةروس ةمتاخب هيلجر

 هب اولمعو ثيدحلا اذه ةباحصلا لمعتسا دقو : تلق

 « روبقلا دنع ةءارقلا باتك ٠ عماجلا ىف لالخلا ىور دقف

 .«نيعم نب ىيحي انثدح «.ىرودلا دمحم نب سابعلا انربخأ

 نب ءالعلا نب نمحرلا دبع ىنثدح « ىبلحلا رشبم انثدح

 / ىنعضف تم انأ اذإ ٠ ىبأ لاق : لاق هيبأ نع « جالجللا

 يلع نشو هللا لوسر ةنس ىلعو هللا مسب لقو دحللا ىف

 تعمس ىنإف ةرقبلا ةمحتافب ىسأر دنع أرقاو انش بارتلا

 اًعوفرم اًضيأ مكاحلا هاورو : تلق ٠١. 5 ص رودصلا حرش > )١(
 ىلع وه : صيخلتلا ىف ىبهذلا لاق ٠« ىضايبلا نع هل ادذهاش ركذو هوحنب
 0 3 صيخلتلا عم كردتسملا ) هققوو هعفر ىف فلتخاو امهطرش
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 دمحأ تلأس ىرودلا سابع لاق كلذ لوقي رمع نب هللادبع

 ظفحت ةياور ىفو؟ اًئيش ةءارقلا ىف ظفحت : تلق« لبنح نبا

 نيعم نب ىبحي تلأسو ال لاقف ؟اًئيش ربقلا ىلع ةءارقلا ىف

 نب نسحلا ىنربخأو :لالخلا لاق .ثيدحلا اذه ىنثدحف

 اًقودص ناكو دادحلا ىسوم نب ىلع انثدح « قارولا دمحأ

 يرهوجلا ةمادق نب دمحمو لبنح نب دمحأ عم تنك: لاق

 ربقلا دنع أرقي ريرض لجر سلج تيما نفد املف ةزانج ىف

 املف ةعدب ربقلا دنع ةءارقلا نإ اذه اي : دمحأ هل لاقف

ب دمحأل ةمادق نب دمحم لاق رباقملا نم انجرخ
 اي لبنح ن

 تبتك لاق «ةقث لاق ؟ىبلحلا رشبم ىف لوقت ام هللا دبع ابأ

 نمحرلا دبع نع رشبم ىنربخأف « معن لاق ؟ اًئيش هنع

 أرقي نأ نفد اذإ ىصوأ هنأ هيبأ نع جالجللا نب ءالعلا نبا

 رمع نبا تعمس لاقو اهتمتاخو ةرقبلا ةحتافب هسأر دنع

 .أرقي لجرلل لقو عجراف دمحأ هل لاقف كلذب ىصوي

 ىعفاشلا تلأس :ينارفعزلا حابصلا نب نسحلا لاقو
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 100... . "اهيبسأب ال لاقف ربقلا دنع ةءارقلا نع
 اذإ راصنألا.تناك ::: لاق ىبغشلا نع لالخلا ركذو

 : لاق نآزقلا هدنغ .نوءرقي 'هزبق:ىلإ اوفلتخا تيملا مهل تام

 يورخلا نب: :نسنحلا تعمس:لاق دقانلا ىبحي وبأ ىنربخأو

 ل كنرايت اهدنع تأزرنقف ”لل. تنخأ ربق ىلع تررم : لوقي

 ماثملا ىف كتخأ تيأر ىنإ لاقف لجر ىنءاجف اهيف ركذي
 ئنربخأ . أرق اب تعفتنا دنقف“اريخ يلع ابأ هللا ىزج لوقت
 كنب نب شوزرطالا نب ”زكب' ابأ اثعمس لاق مثيهلا نب نسحلا

 همأ ربق ىلإ ءيجي لجنر ناك : لوقي رامتلا نب رصن ىبأ
 آزقلف همايأ ضعب:نف ءاجسف سي ةروس أرقيف ةعمجلا موي

 ةروسلا هذهل تمستق تنك نإ مهللا: لاق مث سي ةروس

 ىتلا ةعمجلا معي ذاك املق رياقلا هذه لهأ ىف هلعجاف اباوث

 معن لاق ؟ةنالفا نب ”نالفأ تنأ تلاقف ةأرما تءاج اهيلت

 ريفش ىلع ةسلاج موتا ىف اهتلرف تنام ىل اب نإ تلق

 نع اضيأ طويلا هركذو ٠ وعفاشلا نع ميقلا نبا هركذ ىذلا اذه (1)
 (174) رودصلا حرش هباتك ىف ىعفاشلا
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 ةنالف نب نالف نإ تلاقف ؟ انهاه كسلجأ ام تلقف اهربق

 رباقملا لهآل اهباوث لعجو سي ةروس أرقف همأ ربق ىلإ ءاج

 ىنزملا راسي نب لقعم ثيدح نم هريغو ىئاسنلا ىفو

 اذهو““ مكاتوم دنع سي اوءرقا » لاق هنأ دك ىبنلا نع

 داري نأ لمتحيو“'”“ هللا الإ هلإ ال مكاتوم اونقل »

 : هوجول © هظأ لوألاو ربقلا دنع ةءارقلاهب

 . هجيرخت مدقت )10

 باب « زئانجلا باتك ىف ملسم مامإلا هاور حيحص ثيدح اذه (؟)

 ١90 / ) نيقلتلا ىف باب دواد وبأو (7/7”7) هللا الإ هلإ ال ىتوملا نيقلت

 ءاعدلاو توملا دنع ضيرملا نيقلت ىف ءاجام باب ىذمرتلاو 791١1٠( ثيدح

 نيقلت ىف ءاج ام باب ىف هجام نباو ( 91/١ ثيدح 7٠١5 / ) هدنع هل

 ىئاسنلاو ( 1544-1553 ثيدح 550 - 535/١ ) هللا الإ هلإ ال تيملا

 نباو « هللا الإ هلإ ال لوق مكاتوم اونقل : ظفلبو ( 5/5 ) تيملا نيقلت باب

 (5141" -759917 ثيدح' 7-4 /ه ,ناسحإلا ىف امك ) هحيحص ىف نابح

 نيلوقلا لقن ثيح ةنامألاو فاصنإلا مامت ميقلا نبا خيشلا نم اذه (7)

 حيجرت ىلإ حنج مث امهل ةيآلا لوانت لامتحا ححصو ةيآلا نم نيدافتسملا

 هلباقيو ( رهظأ لوألاو ) لاقف ( رضتحملا ىلع ةءارقلا لامتحا ) وهو لوألا

 «مامإلا لوق وه لب ( ربقلا ىلع ةءارقلا ) وهو ,رهاظو حيحص ىناثلا نأ
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 هللا لإ هلإ “ل مكاتوم اونقل نوت ريت هنأ“: لوألا

 نم اهب اك ةروسبلا هذهب رضا عافت ظ افا: ىناثلا
 نم ةطبغوأ ديحوتلا لهأل ةنجلاب ىرشبلاو داعلاو ديحوتلا

 هي .ةلوقب هيلع تام

 بيف كلذب حورلا ,رشبتستف يق 5 نيم ملا نم ىتلعَجَو

 .نآرقلا2بلق .ةروسلاهذهنإف» ' 29 : اهءاقلا اهلا, ءبحيف هللا ءاقل
 مهي ع2 يم 0

 هديا ادت اهتءارق قف. ةبيجع ةيصاخ اهلو 5 9

 انْ دنع“ 5 لاق ىزوجلا نبا جرفلا وبأ ركذإ دقو
 مة

 قاف اص لك ىف لمعلا هيلعو"ءاملعلا,زيهادجو:لبتح نبي دمحأ -

 هتنايضأ ىف قيقدلا ثحيلو حيحصلا نماعلا جملا !ذه نع ةيفلسلا ءايعدأ
 تاسع 575 الاع ةير ,؟.هبدأو هفاصنإو هلدعو

 ا ا اع 5 انه( خ4 673-173 ملال د 554 ةيآ نمي :ةزوس )١(
 نم الخ لاق 2 يندب نعي تماصلا وب ةدابعأ :نع*ينراقتبلا- جرخأ )0

 تلاق :,« هعاسقل-هللا هركا هللا ءاَقل رك نمو ”: -ةءاسقل» هللا ةتحأ هللا ءاقل بحأ
 نمؤللا .نكلو كلذ: نسيل » .لاقغيمتؤملا ةركدل ءانإ : ::اةةجتاودأ- -_ضعب وأ ةشئاع

 ا 'ملشم: اهجرصخأو امان( 2 .هتفاركؤ هللا اناوضربلرتشب توم لا هرضح اذإ
 'انكف ف .««.تنوملا-ةيهاركأ هللا: ىتلينإ ايس تلق ةِشئاع تلاق: .:إ: هينفو ةشئاع نع

 : اانلا_.-(38ي4/ 400 ثيدحا.«(.قرا كلذك قيل 0 3 نلاقف +. توملا هركن
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 اندهع ريخآ.ناكو 1]ةقايفللا ؛ىفو:.لوألا. ددبعت كقّؤلا...ربإ

 ىموق تيلاي'.::99, :::ةلاقو .كحيضو.هامسلال ىلإ دظنا هنأ. هب

 ىضقو 4 :ليمركملا».نلج ننلعجو- ينال ارفغ»اسمب !نؤغلفي

 اًئيدحو ادق مهتداعو نيانلا لتعم قم أ

 ص أ ةك 2 ا عض يسلم هاي 3 14 - 2 1 دي

 هك ب ر ةلبا هير تسلم 1. 0 3 0

 ل

 كلذ ناكر هب "تو رت 9 3 مكاتوم لع
 1 7 همام ادرج ع جيححسمسا و ادع حمروب دب ويوم نم حسام وجرب د هداج يجو هدوم هده دعب مهوب موب اج

 5 :ةيلاقل !ايديلوب ةير 1 >لفم اا عينين اًروهشم 22000 قانا

 0 3 !ةميملل اخ أ مل هن ام 2 .5 !اةطلبيشب م

 #9 اا ستم ا علا اا 0-00 ا م

 هنهذ هبلقأ و اهغامتسا ةغافتنا نأ : 0

 و , وصح ةكيب 1 ري الا ل -2 ماجا" م

 اهتءارق امآؤأ ةاكضقملا لم ته" لا :ةدتيغ هلأ 00 لع
 ل ةيقف و4 ةليه اسلم

 وأ ةءارقلاب امإ ثاوغلا» نال كلذ“ خخ: ثاغي :ال'اهنإف بق ادتغ
 امنع ىي كليم ااع ل قس فه م هلأ هب 62

نم ها ااتبيما '!-نف_عطقسا» دقو: , لمع وهون عامقسالاب
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 ىليبشإلا قحلا دبعدمحموبأ ظفاحلا مجرت دقو

 ءايحألا نع نولأسي ىتوملا نأ ءاج ام ركذ:لاقف اذه ىلع

 دبع نبا رمع وبأ ركذ:لاق مثءمهلامعأو مهلاوقأ نوفرعيو

 رمي لجر نم ام » هو ىبنلا نع سابع نبا ثيدح نم ربلا
 هيلع درو هفرع الإ هيلع ملسيف هفرعي ناك نمؤملا هيخأ ربقب

 اًعوفرم ةريره ىبأ ثيدح نم اذه ىوريو «''' «مالسلا

 ' « مالسلا هيلع در هيلع ملسو هفرعي مل نإف *:لاق

 سابع نيا ثيدح امأ : ةداسلا فامتإ ىف ىديبزلا ظفاحلا لاق )١(

 دقف ثيدحلا 4. .دحأ نم ام : ظفلب ديهمتلا ىف ربلا دبع نبا هاور ىذلا

 ةبقاعلا ىف قحلا دبع هححص ىذلا اذهو راكذتسالا ىف كلذك هاور
 نع هلثم (50//171) ىدادغبلا بيطخلل دادغب خيرات ىفو 2(

 ايندلا ىف هقرعي ناك لجر ربسقب رمي دبع نم امر# : هظفلو « ةريره ىبأ

 « مالسلا هيلع درو هفرع الإ هيلع ملسيف
 لح لا ربقب لجرلا رم رذإ : ظفلب ةريره ىبأ نع ءايحإلا ىف ه هركذ (؟)

 . هفرعي ال ربقب رم اذإو 2 هفرعو مالسلا هيلع در هيلع ملسف هفرعي

 ىقهيبلاو ايندلا ىبأ نبا ىلإ رودصلا حرش ىف ىطويسلا هازع ؛ ثيدحلا

 ىبأ نبا هاور : فاحتإلا ىف ىديبزلا ظفاحلا لاق 223١7(. ص ) هيلع اًقوقوم
 ًاعوفرم ةريره ىبأ نع بعشلا ىف ىقهيبلاو روبقلا باتك ىف ايندلا

 .( ٠١0/55"

)5:( 



 : تلاق اهنأ اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم ىوريو لاق

 سلجيف هيخأ ربق روزي لجر نم ام : دك هللا لوسر لاق

 وبأ ظفاحلا جتحاو .'"'موقي ىتح هب سنأتسا الإ هدنع

 ثيدح نم هنئس ىف دواد وبأ هاور امب بابلا اذه ىف دمحم

 ملسي دحأ نم ام كك هللا لوسر لاق : لاق ةريره ىبأ

 ."”مالسلا هيلع درأ ىتح ىحور ىلع هلأ در الإ يلع

 مونلا ىف ِدَِْك ىبنلا تيأر : ميعن نب ناميلس لاقو : لاق

 كيلع نوملسيو كنوتأي نيذلا ءالؤه هللا لوسر اي تلقف

 ريكي ناكو لاق . مهيلع درأو معن لاق ؟ مهنم هقفتأ

 حرش ) اهنع روبقلا باتك ىف ايندلا ىبأ نبا ىلإ ىطويسلا هازع (1) >
 ٠١ /5 ) اهنع سودرفلا روثأم ىف ىمليدلا هاورو « 7١7( ص رودصلا

 نبا لاق : 0773١ /1715 ) هيواتف ىف ةيميت نبا خيشلا لاق ( 56 مقرب

 . ماكحألا بحاص قحلا دبع هححصو للي ىبنلا نع كلذ تبث : كرابملا

 رهز ىف ىمليدلا هاورو ء (51 ١ ص ) ححصت نأ بجي ميهافم انباتك رظنا |
 فاحتإلا ىف ىديبزلا ظفاحلا هازعو ( ١7/4 ) ةريره ىبأ نع سودرفلا

 . خيشلا ىبأ ىلإ هوحن 0/6 (

 ةرايز باب ٠5١51١ ثيدح 015/7 ) هنئس ىف دواد وبأ هاور )0,

 . (ها71//؟) هدئنسم ىف دمحأ هاورو ( روبقلا

0306) 



 لهأ مكيلع مالسلا : رباقملا اولخد اذإ اولوقي نأ مهملعي

 تيملا نأ ىلع لدي اذهو : لاق . ثيدحلا ...''رايدلا

 . هل وعدي نم ءاعدو هيلع ملسي نم مالس فرعي

 :لاق قفوملا نب لضفلا نع ركذيو : دمحم وبأ لاق

 تدهشف كلذ نم رثكأف ةرملا دعب ةرملا ىبأ ربق ىتأ تنك

 ملو يتجاحل تلجعتف اهيف نفد ىتلا ةربقملا ىف ةزانج اموي

 ال مل يَئباي ىل لاقف مانملا ىف هتيأر ليللا نم ناك املف هنآ

 ىإ:لاقف ؟ كتيتأ اذإ ىب ملعتل كنإو ىتبأ اي تلقف ؟ىنيتأت
 « ةرطنقلا نم علطت نيح كيلع علطأ لازأ ال ينب اي هللاو

 كيلإ رظنأ لازأ الف موقت مث ىدنع دعقتو ىلإ لصت ىتح

 نب ميهاربإ ىثدح :ايندلا ىبأ نبا لاق« ةرطنقلا زومت ىتح

 اذ ريهز ةياور نم هببأ نع ةديرب نب ناميلس نع ملسم هاور (1)
 لهأ ىلع مالسلا » : ظفلب ةبيش ىبأ نب ركب ىبأ ةياور ىفو ٠ ظفللا

 اهلهأل ءاعدلاو روبقلا لوخد دنع لاقي ام باب زئانحلا باتك ؛« رايدلا '

 ل(

 لخد اذإ لاتب ام باب زئانجلا باتك ؛ ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاورو

 .(ا/ل؟١"رال؟١؟ورارلا؟ا١١ ثيدح -”#"١ "5/8 ةربقم
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 ركذف قفوملا نب لضفلا ىنثدح: لاق «ىفوكلا راشب

 . ةصقلا

 تومي تيم نم ام : لاق هنأرانيد نب ورمع نع حصو

 هنولسغيل مهنإو هدعب هلهأ ىف نوكي ام ملعي وهو الإ

 نإ: لاق هنأ دهاجم نع حصو « مهيلإ رظنيل هنإو هنونفكيو

 ٠ هدعب نم هدلو. حالصب هربق ىف رشبيل لجرلا

 بحتسي : بذهملا حرش ىف هللا همحر ىوونلا لاقو

 « اهبقع مهل وعديو نآرقلا نم رسيت ام أرقي نأ روبقلا رئازل

 عضوم ىف دازو «باحصألا هيلع قفتاو ىعفاشلا هيلع صن

 .ها '''لضفأ ناك ربقلا ىلع نآرقلا اومتخ نإو رخآ

 ىلع ةءارقلا هركت ال '' عورفلا ىف حلفم نبا لاقو

 ىضاقلاو ركب وبأ هراتصغاو هيلع صن ةربقملا ىفو ربقلا

 : ملسم حرش ىفو لاق نأ ىلإ 0 بهذملا وهو ةعامجو

 ك0

0) (504/5) 
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 اذإ هنأل ()ةديرجلا ربخل ربقلا دنع ةءارقلا اوبحتسا ءاملعلا نأ

 . ىلوأ ةءارقلاف اهحيبستل فيفختلا اجر
 يف يسدقملا ةمادق نب دمحم وبأ مامإلا خيشلا لاقو

 : هصن ام هينغم نم زئانجلا باتك رخآ
 نع يور دقو ءربقلا دنع ةءارقلاب سأب الو ( لصف )

 ثالثو يسركلا ةيآ اوءرقاف رباقملا متلخد اذإ : لاق هنأ دمحأ
 - ٠ «رباقملا لهأل هلضف نإ مهللا : لق مث دحأ هللا وه لق تارم

 بحملا ىلإ هللا همحر 2'”يطويسلا هازع ربخلا اذهو ]

 نع قحلا دبعل ةبقاعلا يفو ءايحإلا يف يلازغلا ىلإو يربطلا
 ةحتافب اوءرقاف رباقملا متلخد اذإ : ظفلب لبنح نب دمحأ
 لهأل كلذ اولعجاو دحأ هللا وه لقو نيتذوعملاو باتكلا
 . مهيلإ لصي هنإف رباقملا

 هباتك يف حلفم نبا ناهربلا هاكح ام هديؤيو : تلق

 نم يتآلا لصفلا يف هانلقنو . دمحأ مامإلا نع عدبملا
 . هرظناف ةلأسملا يف ةيهقفلا صوصنلا

 (81؟ ص )رودصلا حرش (9) 00000 هجيرخت مدقت(١) |
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 دئاوف ىفو : ("”ردصملا سفن ىف ىطويسلا ظفاحلا لاق

 أرق مث رباقم لخد نم » : اًعوفرم ةريره ىبأ نع ىناجنزلا

 : لاق مث « رثاكتلا مكاهلأو دحأ هللا وه لقو باتكلا ةحتاف

 .( ثيدحلا .... تلعج دق ىنإ مهللا

 دحأ هللا وه لق لضف ىف ©" ردصملا سفن ىفو

اعوفرم ىلع نع ىدنقرمسلل
 هللا وه لق أرقو » : ظفلب 

 فاحت إلا ىفز « ثيدحلا . .. ةرم ةرشع ىدحإ دحأ

لك دعب 7يديبزلل
لبنح نب دمحأ ما

 هدروأ اذك : لاق 

علا باتك يف قحلا دبع
دمحأ ركب يبأ نع ةبقا

 دمحم نب 

أ هازعو يزورملا
اسنلا ىلإ ًاضي

 يف يعفارلاو يئ
 هخسيرات

00 

 ٠ (17117 ص ) رودصلا حرش ( 10 ١

تملا ةداسلا فاحتإ 2م
ا مولع ءايحإ حرشب نيق

 . 337 / 4 يديبزلل نيدل
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 . روبقلا ىلع أرقي ريرض فلخ ىلصي

 هنأ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع يور دقو

 ذئموي مهنع ففخ سي ةروس أرقف رباقملا لخد نم » : لاق

 , 30( تانسح اهيف نم ددعب هل ناكو

 هيدلاو ربق راز نم » : لاق هنأ ٍةلككَي ىبنلا نع يورو

 مث ©” هل رفغ سي امهدنع وأ هدنع أرقف امهدحأ وأ

 تيملل اهباوث لعجو اهلعف ةبرق يأو : ( لصف ) : لاق
 . هللا ءاش نإ كلذ هعفن ملسملا

 : يئاسنلاو متاح وبأ لاق . كردم نب بويأ هيف دانسإب يناربطلا هاور ()
 . راصتخاب يبهذلل نازيملا نم هه / كورتم

 لك ىف امهدحأ وأ هيدلاو ربق راز نم ١ : ظفلب ءايحإلا ىف هركذ )0
 ىف ىناربطلا هجرخأ : ىقارعلا ظفاحلا لاق . « ءارب بتكو هل رفغ ةعمج
 ةياور نم روبقلا ىف ايندلا ىبأ نباو ةريره ىبأ ثيدح نم طسوألاو ريغصلا
 هخيشو لوهجم نامعنلا نب دمحمو لضعم وهو هعفري نامعنلا نب دمحم
 نع دهاش هلو . 15٠( /5) كورتم ىلجبلا ءالعلا نبا نع ىناربطلا دنع
 « اهنم فرح لك ددعب » : هرسخآ يفو ٠ هوحن ركب ىبأ اهيبأ نع ةشئاع
 , 59/١١”( ) فاحتإلا ىف ىديبزلا ظفاحلا هركذ

002 [0 



 تابجاولا ءادأو ةقدصلاو رافغتسالاو ءاعدلا امأ

 اهلخدت امم تابجاولا تناك اذإ اًقالخ هيف ملعأ الف

 نم اوءاج َنيِذَّلاَو 9 : ىلاعت هللا لاق دقو « ةباينلا

 اَنوُشَبَس َنيذّلا نناوطإلاو ال رفا ار َنوُنوُقي مهد
 نينمؤمللو كبنذل رفغتساو :  ىلاعت لاقو 24 ناميإلأب
 © د تاَسْؤُملاَو

 ىناثلا قرفلا ىف يفارقلا باهشلا ةمالعلا لاق

 نب دمحأو ةفينح ىبأ بهذم : هصخلم ام ةئاملاو نيعبسلاو

 ربقلا دنع ءىرق اذإو تيملل اهناوث لصحي ةءارقلا نأ لبنح

 عقي ال ام لاقي نأ هجتي ىذلاو عمتسملا رجأ تيملل لصح

 لصحي امك هباوث ال نآرقلا ةكرب مهل لصحي هنأ فالخ هيف

 « هدنع نونفدي وأ مهدنع نفدي حلاصلا لجرلا ةكرب مهل

 )١( ةيآ رشحلا ٠١

 ةيآ دمحم (؟) ١9 .

 (8735- 570 /75) ىنغملل (7

 (ى7/1)



 قحلا لعلف ةلأسملا هذه لمهي ال نأ ناسنإلل ىغبني ىذلاو

 سيلو انع ةبيغم رومأ هذه نإف « ىتوملا ىلإ لوصولا وه
 . عقاو رمأ يف وه امئإو ٠ ئعرش مكح يف فالتمخا اهيف
 ةداع ترج ىذلا ليلهتلا كلذكو « ال مأ كلذك وه له

 ىلع كلذ يف دمتعيو لمعي نأ ينبني مويلا هلمعب سانل
 نمو « نكمم ببس لكب هللا لضف سمتليو ءهللا لضف
 مه ا. دبعلاب قئاللا وه اذه ناسحإلاو دوجلا هللا

 20و70



 ةلأسملا ىف ةيهققف صوصن

لفم نب دمحم نيدلا سمش مامإلا لاق
 ىف ىسدقملا ح

ربقلا ىلع ةءارقلا هركت ال: «.عورفلا ١ هباتك
 «ةربقملا ىفو 

بأ هراتخاو هيلع صن
عامجو يضاقلا ركب و

 وهو « ة

 . بهذملا

صوأ هنأ رمع نبا نع حصو : لاق مث
 نأ نفد اذإ ى

 نع دمحأ عجر اذهلف . اهتمتاخو ةرقبلا ةحتافب هدنع أرقي

 ال ةدحاو ةياور بهذزملا :هبحاصو لالخلا لاقو« ةهاركلا

 . "7 هركي

 حلفم نب دمحم ني هللا دبع
 هركت الو : عدبملا هباتك ىف

بقملا ىقو ربقلا ىلع ةءارقلا
 اذه نيتياورلا حصأ ىف ةر

 )١( حلفم نبال عورفلا 0

 ١ع



 أرقف رباقملا لخد نم » : لاق اعوفرم سنأ ىور ٠ بهذملا
 . تانئسح مهردقب هل ناكو ذئموي مهنع ففخ ٠ سي اهيف

 هدنع أرقي نأ نفد اذإ ىصوأ هنأ رمع نبا نع حصو

 هلاق ةهاركلا نع دمحأ عجر اذهلو « اهتمتاخو ةرقبلا ةحتافب

 هاهنف « ربق دنع أرقي ريرض ىلع رم هنأ اهلصأو « ركب وبأ
 هللا دبع ابأ اي : ىرهوجلا ةمادق نب دمحم هل لاقف « اهنع

 ىنربخخأ:لاقف .٠ ةقث : لاق ؟ ىبلحلا رشبم ىف لوقت ام

 ةرقبلا ةحتافب هدنع أرقي نأ نفد اذإ ىصوأ هنأ هيبأ نع رشبم

 لاقف . كلذب ىصوأ رمع نبا تعمس لاقو « اهتمتاخو

 اذهلف « أرقي : لجرلل لقف « عجرا : كلذ دنع دمحأ

 هركي ال هنأ ةدحاو ةياور بهذملا : هبحاصو لالخلا لاق

 ةحتافب ربقلا سأر دنع أرقي نأ بحتسي : ىرماسلا لاق نكل

 . اهتمتاخب هلجر دنعو ةرقبلا

 ىف ىوادرملا ناميلس نب ىلع نسحلا وبأ مامإلا لاقو

0327 



 ىف ربقلا ىلع ةءارقلا هركت الو » هلوق : فاصنإلا هباتك

 هريغو عورفلا ىف هلاق . بهذملا اذهو « نيتياورلا حصأ

وهشملا اذه : حراشلا لاق « هيلع صنو
 ٠ دمحأ نع ر

 هركتال ةدحاو ةياور : بهذملا بحاصو لالخلا لاقو

 زيجولا ىف هب مزجو « ىضاقلا مهنم باحصألا رثكأ هيلعو

 ميم نباو حرشلاو ىنغملاو عورفلا ىف همدقو . هريغو

 ٠ مهريغو قئافلاو

 باهولا دبع اهراتمنا « هركت : ةيناشلا ةياورلاو

 .نيدلا ىقت خيشلاو «قارولا

 لوق ىهو ةعامج اهلقن :نيدلا ىقت خيشلا لاق

 .ىذورملا ىمسو .هباحصأ ءامدق اهيلعو .فلسلا روهمج

 . ىهتنا

 دمحأ مامإلا عجر : باحصألا نم ريثك لاق : تلق

 هنأ : دمحأ مامإلا نع ةعامج ىور دقف : ةياورلا هذه نع
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 ربقلا دنع ةءارقلا : لاقو . هاهنف ربق دنع أرقي ريرضب رم

 ام « .هّللا دبع ابأ اي : ىرهوجلا ةمادق نب دمحم لاقف ةعدب

 ىتثدح : لاقف . ةقث : لاقف ؟ىبلحلا رشبم ىف لوقت

 ةرقبلا ةحتافب هدنع أرقي نأ نفد اذإ ىصوأ هنأ هيبأ نع رشبم

 لاقف «٠ كلذب ىصوي رمع نبا تعمس : لاقو . اهتمتاخو

 ىلع لدي اذهف . أرقي : لجرلل لقف عجرا :دمحأ مامإلا

 . هعوجر

 :قئافلا ىف لاق . هريغ نود هنفد تقو هركي ال هنعو

 انخيشو قارولا باهولا دبع اهراتخا نفدلا تقو نسي هنعو

 هيلع هلعف نم تسيل اهنأل « ةعدب ربقلا ىلع ةءارقلا هنعو
 . هباحصأ لعف الو مالسلاو ةالصلا لضفأ

 ىلع « بحتسيف :هركي ال هنأب لوقلا ىلعف
 . حيحصلا

 صن .ربقلا ىلع ةءارقلا بحتسي: قئاملا ىف لاق
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 . ًاريخأ هيلع

بقلا ىلع ةءارقلا هركت ال : ميمت نبا لاق
 لب « ر

 ىف همدقو هيلع صن ربقلا ىلع ةءارقلا حابتو : ىربكلا

 2 حرشلاو 2 ىنغملا ىف لاق . نييواحلاو ىرغصلا ةياعرلا

 امهقلطأو . ربقلا دنع ةءارقلاب سأب ال : نيزر نبا حرشو

 .”عورفلا ىف

 هركت الو : ىتوهبلا ووصنم خيشلا ةمالعلا لاق

 . "" بحتست لب ةربقملا ىف الو ربقلا ىلع ةءارقلا

 )١( فاصنإلا 669/95 .
 عانقلا فاشك (؟) 70 .
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 ريقلتلا

 اهيف رثكي ىتلا لئاسملا نم اضيأ وه تيملل نيقلتلاو

 « ةعطاقملاو ماصخلا ىلإ لصي ىذلاو درلاو ذخألاو لادجلا

 ىذلا عوفرملا ةمامأ ىبأ ثيدح وه بابلا اذه ىف لصالاو

 ىلإ امهدنسي ىفاشلا ىف ىلبنحلا زيزعلا دبعو ىناربطلا هاور

 لوسر انرمأ امك ىب اوعنصاف تم انأ اذإ » : لاق ةمامأ ىبأ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انرمأ « اناتومب عنصن نأ لَك هللا

 متيوسف مكناوخإ نم دحأ تام اذإ : لاقف ملسو هلآو

 : لقيل مث ٠ هربق سأر ىع مكدحأ مقيلف هربق ىلع بارتلا

 اي : لوقي مث «٠ بيجي الو هعمسي هنإف « ةنالف نبا نالف اي

 نبا نالف اي : لوقي مث « ادعاق ىوتسي هنإف ةنالف نبا نالف

 «نورعشت ال نكلو «هّللا كمحري اندشرأ :لوقي هنإف ةنالف ْ

07/8) 



 هلإ ال نأ ةداهش ايندلا نم هيلع تجرخ ام ركذا : لقيلف

 ابر هللاب تيضر كنأو « هلوسرو هدبع ادمحم نأو هللا الإ

 نإف ءامامإ نآرقلابو « اًيبن دمحمبو « انيد مالسإلابو

 قلطنا : لوقيو هبحاص ديب دحاو لك ذخأي ًريكنو اركنم

 لوسراي : لجر لاقف ءهتجح نقل نم دنع اندعقي ام انب

 « ءاوح همأ ىلإ هبسني : لاق ؟ همأ فرعي مل نإف « هللا

 « ءاوح نبا نالفاي

 دقو« حلاص هدانسإو «صيخلتلا » ىف ظفاحلا لاق

 ىدزألا ديعس هداتسإ ىفو « هماكحأ » ىف ءايضضلا هاوق

 ىف :هقاس نأ دعب ىمثيهلا لاقو « متاح ويأ هل رضيب

 اًضيأ هدانسإ ىفو ."'ىهتنا .مهفرعأ مل ةعامج هدانسإ

 تلق : مرثألا لاق . فيعض وهو هللا دبع نب مصاع

 لجرلا فقي تيملا نفد اذإ هنوعنصي ىذلا اذه : دمحأل

 « هلعفي ادحأ تيأر ام : لاق «ةنالف نبا نالف اي : لوقيو

 )١( دئاوزلا عمجم )57/ 46(.

 0ع174(



 ىبأ نع هيف ىوري « ةريغملا وبأ تام نيح ماشلا لهأ الإ

 ناكو « هنولعفي اوناك مهنأ مهخايشأ نع ميرم ىبأ نب ركب

 . ىهتنا ٠ ةمامأ ىبأ ثيدح ىلإ ريشي شايع نب ليعامسإ
 هاور رثأب ةمامأ ىبأ ثيدحل صيخلتلا ىف دهشتسا دقو

 نب ةرمضو دعس نب دشار نع هدنسب روصنم نب ليعس

 هربق تيملا ىلع ىوس اذإ » : اولاق ريمع نب ميكحو بيبح
 دنع تيملل لاقي نأ نوبحتسي اوناك هنع سانلا فرصناو

 هللا الإ هلإ ال نأ دهشأ « هللا الإ هلإ ال لق: نالف اي: هربق

 « مالسإلا ىنيدو ٠ هللا يبر : لق نالف اي «٠ تارم ثالث

 هاور « فرصني مث ملسو هلآو هيلع هللا ىلص دمحم يببنو

 ىبنلا ناك ١ : لاق نامثع نع ءاج امبو ٠ هننس ىف ديعس

 فقو تيملا نفد نم غرف اذإ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 نآلا هنإف تيبثتلا هل اولسو مكيخأل اورفغتسا : لاقف هيلع

 هححصو ("”بكاحلا اًضيأ هجرخأو (١)دءاد وبأ هاور 2 لأسي

 )١( ) ” 5١6/9ثيدحلا مقر 0 .) 507١( )6ركث١ثه(

 (ّظ0(



 الإ هلآاو هيلع هللا ىلص ىبنلا نع ىوري ال : لاقو رازبلا

 . هجولا اذه نم

 هركذ ميكحو ةرمضو دشار رثأ نع ىناكوشلا لاق

 . "”هنع تكسو صيخلتلا ىف ظفاحلا

 هباتك ىف ىنامثعلا رفظ خيشلا ملكت دقو : ( تلق )

 حتفلا هباتك ىف رجح نبا ظفاحلا هنع تكس امع دعاوقلا

 ىده ) ةمدقملا ىف حرص هنأب ةدئازلا ثيداحألا نم

 اذكو : لاق مث ؛ هدنع نسح وأ حيحص هنأب (ىراسلا

 ىلع ليلد ريبحلا صيخلتلا ىف ثيدح نع ظفاحلا توكس
 جتحي امير هللا همحر ىناكوشلا نإف « هنسح وأ هتحص

 حتفلا ىف هتوكسب جتحا امك اضيأ صيخلتلا ىف هتوكسب

 . "” راطوألا لين ةعجارمب كلذ رهظي

 ماشا

 . (١؟55/5 ) ىناكوشلل راطوألا لين )١(

 . 90 ص يرناهتلا ققحملل ثيدحلا مولع ىف دعاوق (؟)

2.1) 



 ةيميت نبا خيشلا يأر

 : ةيميت نبا خيشلل ىربكلا ىواتفلا ىف ءاج

 ىقت . ماركلا فلسلا ةيقب . مانألا ئتفم : لئسو

 نع . هيلإ نسحأو « هللا هباثأ . نيدهتجملا ةيقب . نيدلا

 هيف حص له . هئفد نم غارفلا دعب هربق يف تيملا نيقلت

 نكي مل اذإ لهو ؟ هتباحص نع وأ ِةَلك يبنلا نع ثيدح

 ؟ ال مأ هلعف زوجي ءىش هيف

 نم ةفئاط نع لقن دق روكذملا نيقلتلا اذه : باجأف

 ] . هريغو ٠ ىلهابلا ةمامأ يبأك . هب اورمأ مهنأ : ةباحصلا

 هتحصب مكحي ال امم هنكل دك يبنلا نع ثيدح هيف يورو
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 مامإلا لاق اذهلف « كلذ لعفي ةباحصلا نم ريثك نكي ملو

 . هب سأب ال نيقلتلا اذه نإ : ءاملعلا نم هريغو دمحأ

 باحصأ نم ةفئاط هبحتساو . هب اورمأي ملو. هيف اوصخرف

 باحصأ نم ءاملعلا نم ةفئاط ههركو دمحأو ىعفاشلا

 . مهريغو كلام

 ىلع موقي ناك هنأ ِةِْلَك ىبنلا نع ننسلا ىف ىذلاو

 هل اولس »: لوقيو نفد اذإ هباحصأ نم لجرلا ربق

 ىبنلا نأ نيحيحصلا ىف تبث دقو "70لأسي نآلا هنإف تيبغتلا

 نيقلتف "" هللا الإ هلإ ال مكتاومأ اونقل » :لاق هلي

 . اهب رومأم ةنس رضتحملا

 ءاعدلاب رمؤي هنأو نحتميو لأسي روبقملا نأ تبث دقو

 لااا

لاقو كردتسملا ىف مكاحلا هاور 20(
 باتك .٠ ىبهذلا هقفاوو حيحص 

 : لاقو ىناكوشلا نع مدقت دقو (17987) ثيدح ( ه71/5) زئانجلا

 .رازبلا هححص

لا ىف ملسم هاور هنأو هجيرخت مدقت 200
 .نئسلا باحصأو حيحص

 م



 امك ءادنلا عمسي تيملا نإف « هعفني نيقلتلا نإ ليق اذهلف هل

 عمسيل هنإ ١ : لاق هنأ دللي ىبنلا نع حيحصلا ىف تبث

 لوقأ امل عمسأب متنأ ام ٠ : لاق هنأو "' « مهلاعن عرق
 نم ام » : لاقف ىتوملا ىلع مالسلاب انرمأ هنأو "6 مهنم

 الإ هيلع ملسيف ايندلا ىف هفرعي ناك لجرلا ربقب رمي لجر
 . ملعأ هللاو "”« مالسلا هيلع دري ىتح هحور هللا در

 مأ هنفد دعب تيملا نيقلت بجي له :هللا همحر لئسو

 ؟ تيملا ىلإ لصت ةءارقلا لهو؟ ال

 الو عامجإلاب ًابجاو سيل هتوم دعب هنيقلت : باجأف
 ِِلكَي ىبنلا دهع ىلع مهنيب روهشملا نيملسملا لمع نم ناك
 ىبأك ةباحصلا نم ةفئاط نع روثأم كلذ لب هئافلخو

 لاعنلا قفخ عمسي تيملا باب « زئانجلا باتك ٠ ىراخبلا هاور )١(
 ىف نوملاظلا ذإ 8ىلاعت هلوقو ربقلا باذع يف ءاجام باب يفو (45/؟)

 . ٠١/7( ) هنع هللا ىضر سنأ نع ةيآلا 4. . توملا تارمغ
 ثيدح نم لهج ىبأ لتق باب ٠ ىزاغملا باتك . ىراخبلا هاور (؟)

 .( 8/0-4 )ةحلط ىبأ نع كلام نب سنأ
 . هجيرخت مدقت 2م

 (8:غ)



 . عقسألا نب ةلثاوو 2” ةمامأ

دقو دمحأ مامإلاك هيف صخر نم ةمئألا نمف
 هبحتسا 

 : ةثالث هيف لاوقألاف ةعدب هنأ هداقتعال ههركي

 . لاوقألا لدعأ اذهو ةحابإلاو ةهاركلاو بابحتسالا

ضحو هب رمأ ىذلا بحتمملا امأف
 هو ىبنلا هيلع 

 : لاق نأ ىلإ "”تيملل ءاعدلا وهف

 كلذ دعب امأو ةلمجلا ىف ةروثأم نفدلا دنع ةءارقلاف

 . "اه | ملعأ هللاو رثأ هيف لقني ملف

اور اًثيدح ٍَِت ىبنلا نع ىور دقف )0(
 مدقت امك نيقلتلا ىف ىناربطلا ه

 . هجيرخت
 . هجيرخت مدقت (6)

79-+ ج ةيميت نبا خيشلل ىربكلا ىواتفلا ىف اذك (0)
8-5. 
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 ميقلا نبا مالك

 : ميقلا نبا خيشلا لاق

 يدق سانلا لمع هيلع ىرج ام اضيأ اذه ىلع لديو

 كلذ عمسي هنأ الولو هربق ىف تيما نيقلت نم نآلا ىلإو

 مامإلا هنع لثس دقوءاّئبع ناكو ةدئاف هيف نكي مل هب عفتنيو

 . لمعلاب هيلع جتحاو هنسحتساف هللا همحر دمحأ

 همجعم ىف ىناربطلا هركذ فيعض ثيدح هيف ىوريو

 تام اذإ : ِهلكَت هللا لوسر لاق : لاق ةمامأ ىبأ ثيدح نم

 اي لقيل مث بيجي الو عمسي هنإف ةنالف نبا نالف اي لوقي مث

 نالف اي لقيل مث العاق ىوتسي هنإف ةيناشثلا ةنالف نبا نالف

 نوعمست ال مكنكلو ؛ هللا كمحر اندشرأ : لوقيف ةنالف نبا

 الإ هلإ ال نأ ةداهش ايندلا نم هيلع تجرخ ام ركذا لوقيف

05) 



 مالسإلابو ابر هللاب تيضر كنأو هللا لوسر دمحم نأو هللا

 لك رخأتي اريكنو اركنم نإف امامإ نآرقلابو اًيبن دمحمبو انيدا

 نقل دقو اذه دنع اندعقي ام انب قلطنا : لوقيو امهنم دحاو

 لوسر اي : لجر لاقف امهنود هللا هجيجح نوكيو هتجح

 . '"ءاوح همأ ىلإ هبسني لاق ؟ همأ فرعي مل نإف هلل

 رئاس ىف هب لمعلا لاصتاف تبثي مل نإ ثيدحلا اذهف

 امو هب لمعلا ىف فاك راكنإ ريغ نم راصعألاو راصمألا

 ضرألا قراشم تقبط ةمأ نأ طق ةداعلا هناحبس هللا ىرجأ

 قبطت فراعم اهرفوأو الوقع ممألا لمكأ يهو اهبراغمو

 ال كلذ نسحتستو لقعي الو عمسي ال نم ةبطاخم ىلع

 رخآلا هيف يدتقيو رخآلل لوألا هنس لب اهنم ركتم هركني

 باطخلا ةلزنمب كلذ ناكل عمسي.بطاخملا نأ الولف لوألاب

 مل ةعامج هدانسإ يفو ٠ ريبكلا ىف ىناربطلا ءاور عمجملا ىف لاق (1)
 هنسحو ٠ حلاص هدانسإو صيخلتلا ىف ظفاحلا لاقو ( 45 /6) مهفرعأ

 . مدقت امك هدهاوشب ىناكوشلا

 (مع0/)



 هنسحتسا نإو اذهو مودعملاو رجحلاو بشخلاو بارتلل

 . هناجهتساو هحابقتسا ىلع ةبطاق ءاملعلاف دحاو

 ىبنلا نأ هب سأبال دانسإب هنئنس ىف دواد وبأ ىور دقو

 مكيخأل اولس »لاق نفد املف لجر ةزانج رضح هع

 ناك اذإو ذئنيح لأسي هنأ ربخأف '''6 لأسي نآلا هنإف تيبثتلا

 . نيقلتلا عمسي هنإف لأسي

 - مهلاعن عرق عمسي تيملا نأ َِي ىبنلا نع حص دقو ْ

 (©ه 1. ©9نيفرصنم اولو اذإ

 . 1607-169 ص ةيزوجلا ميق نبا مامإلل حورلا يف اذك (9)
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 ربقلا ىلع ديرجلا عضو

فتني ام ةلمج نم نإ ءاملعلا نم ةعامج لاق
 تيم ا هب ع

نيربقب رم هنأ هليَع يبنلا نع تبث امل ربقلا ىلع ديرما عضو
 » 

بك يف نابذعي امو نابذعيل امهنإ : لاقف
 امهدحأ ناك « ري

لا نع هزنتسي ال رخآلا ناكو « ةميمنلاب يشي
 : لاق وأ - لوب

رسكف ةبطر ةديرج ذخأ مث - لوبلا نم
 لك سأر دنع زرغف اه

خي نأ ىسع : لاق مث ةعطق امهنم ربق
 ملام امهنع فف

 . "7١سابع نبا ثيدح نم نيحيحصلا يف هاجرخأ . اسييب

 لع يبنلا نأ هيفو ملسم دنع رباج نع رخآ ظفلب ءاجو

اي معن تلق ؟ يماقم تيأر له رباجاي : لاق
 . هللا لوسر

نم عطقاف نيترجشلا ىلإ قلطناف : لاق
 امهنم ةدحاو لك 

هلع هللا لوسر لاق مث امهب لبقأف ًانصغ
 نيربقب تررم ىنإ 

اتك ) ملسم حيحص (1)
ليلدلا باب ( ةراهطلا ب

وجوو لوبلا ةساجن ىلع 
 ب

 . 155/1 : هنم ءاربتسالا

24) 



 نانصغلا مادام امهنع هف ري ذأ يتعافشب تببحأف نابذعي
 , 7ةيطر

 تنك ظفلب ةركب يبأ نع ةبيش يبأ نبا ًاضيأ هاورو
 . نابذعيل امهنإ : لاقف نيربق ىلع رمف هّللظ يبنلا عم يشمأ

 : لاق اهب انيتأف لجرو انأ تقبتساف ؟ ةديرجب ينيتأي نم

 ةدحاو اذه ىلعو ةدحاو اذه ىلع سرغف اهسأر نم اهقشف

 اناك ءيش امهتلولب نم امهيف يقب ام امهنع ففخي هلعل : لاق

 . 9لوبلاو ةبيغلا يف نابذعي
 نع ثيداحأ ةدع بابلا اذه يف ةبيش يبأ نأ ركذ دقو

 . مهنع هللا يضر هبابش نب ىلعيو سابع نباو ةريره يبأ

 سابع نبا ثيدح ىلع ًاقلعم ةركذتلا يف يبطرقلا لاق
 يذلا ةركب يبأ ثيدحو نيحيحصلا يف هاجرخأ يذلا
 هجرخأ يذلا رباج ثيدحو . هريغو ةبيش يبأ نبا هجرخأ

 ناتيضق امهنأ يل رهظي يذلا : لاق هباتك رخاوأ يف ملسم

 )١( ليوطلا رباج ثيدح باب (قئاقرلاو دهزلا باتك) ملسم حيحص 0/4

 ) )5ربقلا باذع هب ففخي اميف باب (زئانجلا باتك) ةبيش يبأ نبا فنصم : 7/ 60

00400 



 « كلذ ىلع ملكت نم لاق امك ةدحاو ةيضق ال ناتفلتخم

 ىلع ةدايز رباج ثيدح يفف « ثيدحلا قايس امهيلع لديو

 سابع نبا ثيدحو « هلع هتعافش : يهو نصغلا ةبوطر

 ًابيسع سابع نباو ةركب يبأ ثيدح يفو « هعم ةدايز ال ًابطر

 رباج ثيدحو « هديب امهزرغو نيفصن هديب ُهللط ىبنلا هقش

 . ها . هببسب بذعي ام هيف ركذي ملو « امهفالخب

 عطق يذلا هنأ ليوطلا رباج ثيدح نم ملسم هاورام

 نم امهنيب ةرياغملاف هذه ريغ ىرخأ ةصق يف وهف نينصغلا

 هلع هعم ناكو « ةنيدملا يف تناك هذه نأ امن : هجوأ
 و « ةنيدملا يف و

رغ هلي هنأ ةصقلا هذه يف نإ : اهنمو . هدحو رباج هعبتف
 س

 رمأ هلل هنأ رباج ثيدح يفو نيفصن اهقش نأ دعب ةديرجلا

 امهب رتتسا كت يبنلا ناك نيترجش نم نينصغ عطقب ًارباج

010 



 هلأس ًارباج نأو « ًاسلاج هلع يبنلا ناك ثيح هراسي نعو
 ةلم مم مف نابذعي نيربقب تررم ينإ : لاقف كلذ نع

 هب نابذعي اناك يذلا ببسلا ًاضيأ رباج ةصق يف ركذي ملو
 نبا ثيدح نيب رياغتلا نابف هلعل : هلوق يف يتآلا ىجرتلا الو

 الو نيتفلتخم نيتصق يف اناك امهنأو رباج ثيدحو سابع
 نم هحيحص يف نابح نبا ىور دقو : لاق « كلذ ددعت دعبي

 ينوتت : لاقف هيلع فقوف ربقب رم هل هنأ ةريره يبأ ثيدح
 هيلجر دنع ىرخألاو هسأر دنع امهادحإ لعجف نيتديرجب

 يبأ ثيدح يف نأ هديؤيو « ةثلاث ةصق هذه نوكت نأ لمتحيف

 كرت نينثاب اهرسكف : هيفو . . . . ربق يف ائيش عمسف : عفار
 : دحاولا ةصق يفو « هيلجر دنع اهفصنو هسأر دنع اهفصن

 ةصق يفو  هيلجر دنع اهفصنو هسأر دنع اهفصن لعج

 . ١)ها ةديرج ربق لك ىلع لعج نينثإلا

 ص31: حتفلا ()
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 : ةديؤم ءاملعلل تاقيلعت

 . ًاقلعم هحيحص نم زئانجلا يف يراخبلا مامإلا ىور

 هربق يف لعجي نأ ىصوأ هنأ بيصحلا نب ةديرب نع

 . ناتديرج

 رمأ ةديرب نوكي نأ لمتحي : 2)تفلا يف ظفاحلا لاق

 هعضو يف هلل يبنلاب ءادتقا ربقلا رهاظ يف ازرغي نأ

 نأ رمأ نوكي نأ لمتحيو نيربقلا ىلع نيتديرجلا

 : ىلاعت هلوقل ةكربلا نم ةلخنلا يف - امل ربقلا لخاد العجي

 داريإ هديؤيو « رهظأ لوألاو : لاق ؟ ةبيط ةرجشك )

 . بابلا رخآ يف نيربقلا ثيدح فنصملا

 هري ملو همومع ىلع ثيدحلا لمح ةديرب نأكو : لاق

 نذؤي ةديرب رثأ : ًاضيأ لاقو . نيلجرلا كنيذب ًاصاخ

 هفرصتو يراخبلا عينص نم رهظي يذلاو ء اهتيعورشمب

 امدنع رمع نبا رثأل يراخبلا فادرإ للعو « عضولا حيجرت

 )١( يرابلا حتف : 7/ 755-1534 .
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 : ركب يبأ نب نمحرلا دبع ربق ىلع برض دق ًاطاطسف يأر

 فالخب . تيملا هب عفتني ام هيف دري مل ربقلا ىلع طاطسفلا

 . ها هلظ هلعفب تتبث اهتيعورشم نأل ةديرجلا عضو

 ةديرب ىسأت دق : ةدعلا يف يناعنصلا ريمألا لاقو

 نم هلع هب رمأ هنأ ىلع ءانب الإ يسأتلا متي الو كلذب

 ةيصوصخ ال هنأ وأ « ةفيرشلا هديب اهعضو هنأل ءاهعضي

 يف يجافخلا لاق « فيفختلا قلطم - يف ةميركلا هديل

 كلذل اوبتر ىتح نآلا ىلإ سانلا لمع هيلعو : ةناحيرلا

 .اها . ًافاقوأ

 ِهلْلَع هرايتخا ًاللعم هللا همحر (7١يوونلا مامإلا لاق

 ناحبسي اهنوكل : لاق هنم سبايلا هكرتو ديرجلا نم بطرلل

 بهذم اذهو . حيبست سبايلل سيلو ١ نيبطر امادام

 الإ ءيش نم نإو 7 : ىلاعت هلوق يف نيرسفملا نم نيرثكألا

2) 



 ءيش نم نإو هانعم : اولاق . 0

 بشخلاةايحف « هبسحب ءيش لك ةايح : اولاق مث

 له ءالؤه فلتخا مث : لاق عطقي ملام رجحلاو يبي ملام

 ًاهزنم ًاحّبسم نوكيف عناصلا ىلع ةلالد هيف مأ ةقيقح رقح حبسي

 دقو « ةقيقح حبسي هنأ ىلع : : نوققحملا لاق « هلاح ةروصب

 ةيشخ نم طبهي امل ةراجحلا نم ّنإو 7 : ىلاعت هللا ربخأ

 لعج ليحي ال لقعلا ناك اذإو : لاق . ةيآلا4... هلل

 هللاو « هيلإ ريصملا بجو هب صنلا ءاجو ء اهيف زيمتلا

 ةءارق ءاملعلا بحتسا ثيدحلا اذهل ًاضيأ لاقو . ملعأ

 ديرجلا حيبستب فيفختلا ىجري ناك اذإ هنأل ربقلا دنع نآرقلا

 يف ديعلا قيقد نبال هوحنو . ها « ىلوأ نآرقلا ةوالتف

 يبطرقلا لاقو « "!ةاكشملا حرش يف يبيطلاو « 2')ءاكحألا

 . "”ةركذتلا يف

 ةءارقو راجشألا سرغ ثيدحلا اذه نمدافتسي

 )١( /ماكحألا ماكحإ 1 .
.58/1١ ١ 

 ) )9ص ٠١٠١
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 لجرلا ةءارقب فيكف راجشألاب مهنع ففخ اذإف « نآرقلا

 ىلع انئاملع ضعب لدتسا دق : ًاضيأ لاقو . نآرقلا نمؤملا

 هقش يذلا بطرلا بيسعلا ثيدحب ربقلا ىلع نآرقلا ةءارق

 . نينئاب هلع يبنلا

2045) 



 : ةدودرم تاضارتعا

 ىلع لدتساو هل ع يبنلاب صاخ اذه مهضعب لاق دقو

 اميف اهدرنتس رومأب ربقلا ىلع ديرجلا عضو ةيعورشم مدع
 امو « نيدشارلا ءافلخلا نم دحأ نع فرعي ال هنأ اهنم : دعب

 اذه نأ اهنمو « كلذب درفنا هنأل ةجحب سيل ةديرب نع تبث

 بذعي هنأب مكحلا مزلتسي ديرجلا عضوو « ةبيغملا رومألا نم
 هلعف لب روبقلا لك يف هلعفي مل هلت يبنلا نأ اهنمو « هربق يف

 سيل هنأو نيربقلا كنيذب صاخ هنأ ىلع لدف « ةرم

 . ًاعورشم

 ىلع ءاملعلا نم روهمجلا نأ : لوألا نع : باوجلاو

 نبا ٠ لياد الو « ليلدبالا تبثت ال ةيصوصخملا نأ

 لك ل لل لوسر فذ لاق ؟ كلذ لمفأ ل هتربأ

 هللا لوسر ربخي نأ الإ لاح لك ىلع هيف هب ىسأتلا نسحي

 هب ءادتقالاف الإو « كلذب نآرقلا قطني وأ ةصاخ هل هنأ هلل

 ىأر نم ملعلا لهأ نمو « هيلإ ًابودنم نوكي نأ هلاوحأ لقأ

69 



 : لاق « هرماوأ بوجوك اهب ءادتقالا بجاو هلاعفأ عيمج نأ

 هللا لوق اهيف هب يسأتلا نسحي اهلك هلاعفأ نأ ىلع ليلدلاو

 ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل ١9 : للجو زع

 ليلدلا موقي نأ الإ قالطإلا ىلع اذهف . ةيآلا 4. . . ةنسح

 زوجي الف الإو « هل ميلستلا بجيف هنم ءيش صوصخ. ىلع

 ليلدب الإ هوجولا نم هجوب ءيش يف هيلع صوصنملا ءاعدا
 ةنسلا وأ نآرقلا يف هصوصخ هب ناب اميف الإو ٠ هيلع عمجم

 هب يسأتلاو هعابتاب انرمأ دق هنأل « عامجإلا وأ ةتباشلا

 تكسيف ءيش صخعي نأ هيلع زئاج ريغو « هلاعفأب ءادتقالاو

 ال ام اذه « هعابتاب ةرومأم يهو « اهل هنايب كرتيو هنع هتمأل

 . راصتتخاب ها 77 هلع يبنلاب ملسم بل وذ هنظي

 ًارومأ كانه نإ : لاقي نأب : يناثلا نع باوجلا امأو

 نم سانلا اهلعف دق نيدشارلا ءافلخلا نع فرعت ال ةريثك

 اتالصو ءدحاولا دلبلا يف عمجلا ددعتاهنم ءمهدعب

 امنإ اذهل ءافلخلا كرت نإ مث ء اهريغو ءارحصلا يف نيديعلا

 )١( /ه ديهمتلا 1١١8-1١5.

 254م(



 تبثي مل كلذك هلعف مهنع فرعي ال هنأ امكو « ليلد مدع وه

 . هلع يبنلاب صاخ هنأب لوقلا وأ هنع يهنلا مهنع

 دقف « أطخف كلذب درفنا ةديرب نأب : مهضعب لوق امأو

 -نبا ىور : 2يطويسلا ظفاحلا لاق « هريغ نع ًاضيأ تبث

 « ةداتق نع « ةملس نب دامح ثيدح نم هخيرات يف ركاسع

 لوسر نأ ثدحي ناك : هنع هللا يضر يملسألا ةزرب ابأ نأ

 اهسرغف ةديرج ذخأف بذعي هبحاصو ربق ىلع رم هلع هللا
 : لاق « ةبطر تمادام هنع هفري نأ ىسع : لاقو ربقلا يف

 . . نيتديرج يربق يف اوعضف تم اذإ : يصوي ةزرب وبأ ناكو
 يبنلا لعف نم مهف ًاضيأ ةزرب ابأ نأ ىلع لدي اذهف ثيدحلا
 درفني مل ةديرب نأو « ربقلا ىلع ديرجلا عضو ةيعورشم هلل
 . اذهب

 عضوو « ةبيغملا رومألا نم اذه نإ : مهضعب لوق امأو

 . دوصقملا يف دجمب سيلف بذعي هنأب مكحلا مزلتسي ديرجلا

 )١( ص رودصلا حرش :”١33 .

009) 



 : هلوقل ضايع يضاقلا "رجح نبا ظفاحلا بقعت دقف

 نابذعيل : هلوق وهو بيغم رمأب ربقلا ىلع امهزرغ للع
 هل ببستن نأ ال مأ بذعيأ ملعن ال اننوك نم مزلي ال : لاقف

 اننوك عنه ال امك بذع ول نأ باذعلا ففخي رمأ يف

 . ةمحرلاب هل وعدن ال نأ ال مأ محرأ ىردناال

 هلع يبنلا نأل هتيعورشم مدعب مهضعب جاجتحا امأو

 هنأب ةبقعتمو ةدودرم ةجح ًاضيأ هذهف روبقلا لك يف هلعفي مل

 وه لصي ملو نفد نم لك ربق دنع ىلص هنأ هلع هنع تبغي مل
 دعب ةالصلا ةيعورشم نولوقي روهمجلا نإف كلذ عمو « هيلع
 ىلع « لوصألا ثحابم نم ةلأسملاو ةالصلا هتتاف نمل نفدلا

 هنع ةرم ريغ اهتوبثو ةصقلا ددعتب لوقلا تاقثلا ححص دق هنأ

 . هب اوجتحا اميف ةجح الف هلل

 )١( حتفلا ١ / 381 .
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 تيملا تيب ىف ةيزعتلل عامتجالا

 ماصخلاو فالخلا اهببسب عقي ىتلا لئاسملا مهأ نم

 ةعدبلاب سانلا ىلع مكحلاو ةعطاقملا ىلإ لصي ىذلا

 سلجم ىف مهعامتجاو تيملا لهأ سولج وه لالضلاو

 ترج دقو . مهديقف ةافو ىف نيزعملا لابقتسال مهعمجي

 ىمسي اميف دحاو فص ىف تيملا لهأ فقي نأ ةداعلا

 رودي نأ نم ًالدب ءازعلا ةمهمل ًاليهست (ءازعلا فصب )

 مهيزعيل تيملا لهأ نع اًنحاب ناكم ىلإ ناكم نم يّرعملا

 ىلع رفوي اذهو « ةزانجلا عيبشت روضح هتاف اذإ اًصوصخو
 ىشملا ىلإ نوزعملا رطضال كلذ الولو ًاريبك اتقو سانلا

 اربج هيف نأ امك هتيزعتل هتيب ىف تيملا لهأ نم دحاو لكل

 لوأ مهنزحو مهتشحو ىف مهل ةسناؤمو تيما لهأ رطاخل

 راكنإلا كلذ بجوتست ال ةيعرف ةلأسم ىهو « مهتبيصم

2) 



 . ةعطاقملاو

 مامإلا هاور ام اهتيعورشم وأ اهزاوج ىف لصألاو

 .2'" (ةبيصملا دنع سلج نم باب ). ةزانجلا يف ىراخبلا

 تقو دجسملا ىف سلج نم باب) ةخسن ىفو 2"!(ةبيصملا

 لتقامل : تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع ثيدح نم (ةيزعتلا

 لوسر سلج ةحاور نب هللا دبعو رفعجو ةثراح نب ديز

 . "” نزحلا هيف فرعي دجسملا ىف ِةيِيكَيهْللا

 .ناونع العج دواد ابأو ىراخبلا نيمامإلا ىرت تنأف

 دئاوفلا نم ثيدحلا اذه ىفو حتفلا ىف رجح نبا ظفاحلا

 )١( )*”/7١2(. )0()*/؟١١(.

 بحتسي ام باب ) ىربكلا ننسلا ىف ىقهيبلا هاور ًاضيأ ثيدحلاو ()

 . ( 18/5 ٠ مهتيزعت ىف رجألا ءاجر تيما ةيزعت نم

2) 



 20 هز . راقوو ةن ةنيكسب ءازعلل سولجلا زاوج اضيأ

 مهعامتجاو يعرش دصقم تيملا لهأ ةيزعت نإ مث

 ةدعاقلاو ٠ دصقملا اذه اهب ققفحتي ةليسو لحاو تيب ىف

 ةليسوف اهماكحأ ىف دصاقملا عبتت لئاسولا نأ ءاهقفلا دنع
 ةيقب كلذكو . ةبجاو بجاولا ةليسوو . ةمرحم مرحملا

 . ةيعرشلا ماكحألا

 هيلع صن اًدحأآ ملعأ الف ةعدب سولجلا نأب لوقلا امأ

 سلج دقو ةعدب سولجلا نوكي فيكو ملعلا لهأ نم

 ىتلا ةعدبلا فيرعت هيلع قدصي ال لب « !؟ هلع هللا لوسر

 ىف ةقيرط ) : ماصتعالا ىف ىبطاشلا مامإلا لاق امك ىه

 ام اهيلع كولسلاب دصقي ةعيرشلا ىهاضت ةعرتخم نيدلا

 0260605 ةيعرشلا ةقيرطلاب دصقي

 صن رخآ ىنعم ىلع قدصي فيرعتلا اذه نإ معن

 .( ١ ال١ / ” ) ىرابلا حتف كلل

 . 77 ص ماصتعالا )0,

2) 



 اًماعط تيملا لمهأ عنصي نأ وهو ةعدب هنأ ىلع ءاملعلا

 عنصي نأ ةنسلا نأل ةعدب ناك امنإو « هيلع سانلا نوعمجيو

 ثدحأو ةنسلا هذه كرت نمف « ماعطلا تيملا لهأل سانلا

 همحر يوونلا مامإلا صن دقف ًاعدتبم ناك اهريغ ةقيرط

 هلقن اميف ةيميت نبا لاقو ''”.ةبحتسم ريغ ةعدب هنأ ىلع هللا

 ."'" ها هجو ريغ نم ءاملعلا نم فئاوط ههرك دقو

 هذه يف سانلا ىلع نيضرتعمل | نيركنمل اتيلايف

 ' بدأب نوبدأتيو ةيميت نبا خيشلا كلسم نوكلسي لئاسملا

 سيل ): هلوقب ىفتكا ثيح راكنإلاو داقتنالا ىف هبولسأ

 . ١98 ص راكذألا )١(

 ةمالعلل تاومألل ةءارقلاو ةيزعتلل سولجلا زاوجب تائتفإلا عفد (؟)

 ةميظع ةلاسر ىهو « كرابم خيشلا لآ دمحم نب سيق خيشلا هيقفلا

 ةمالعلا ةليضف اهعبط دقو ٠ بابلا اذه ىف لصألا يهو ةديفم ةرصتخم

 . اًريخ هللا هازج يبد ىف فاقوألا سيئر عناملا ىسيع خيشلا قفوملا

)١5( 



 هذه فطلأ امف ( ةعامج ههرك دقو فلسلا دنع اًفورعم

 ىهنلاو فورعملاب رمألا ىف بولسألا اذه نسحأ امو ةلمجلا

 نم نيركنملا انناوخإ نم هعمسن امم اذه نيأو « ركنملا نع
 بيلاسألاو ةعشبلا ظافلألاب ظيلغلا راكنإلاو ديدشلا موجهلا

 يف مهتكراشم مدعو مهماحرأو مهلهأل ةعطاقملاو ةرفنملا

 ةبراحمو ةنسلل ةفلاخم اهيف نأ ىوعدب مهنازحأو مهتبيصم

 عدسبلا لهأل ريثشثكت كلذ ررضح نأو ٠ هلوسرو هلل

 قفتملا لالضلا ىف عقو ىذلا وه نم ىردأ الف تالالضلاو

 له ؟ هيلع قفتملا ركنملا لعف ىذلا وه نمو ؟ هلالض ىلع

 نيذلا مأ ؟ ةعورشملا ةيزعتلل تيملا تيب ىف اوعمتجا نيذلا

 ةلالضلاو ةعدبلاب مهومهتاو مهلهأو مهماحرأ اوعطاق

 ميظع رجأ مهتافو مهبئاصم ىف مهتيلستو مهتيزعت اوكرنف
 .٠ و هلو جاو ع ميس سام مى يف وس ساو مما

 متيلوت نإ متيسع لهف 8«كلذ ببسب ىف اودسفت نأ مت

 .©” 4 مكماحرأ اوُعُّطَقَتو ضرألا

 )١( ةيآ لي دمحم ةروس ٠1.
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 هللا ءاش نإ هيلع جرح الف ءازعلل سلج نمف هيلعو

 ضعب ىف عقي ىذلا هنع ىهنملا نع كلذ الخ اذإ ىلاعت

 هيلع ركني ال سولجلا كرت نمو ءاّنواهت وأ ًالهج دالبلا

 رودصلا اهل عستت ىتلا فالخلا لئاسم نم ةلأسملا نأل

 . قيضت الو ةنمؤملا

 لمع نم سيل ةلأسملا هذه لثم ىف راكنإلا نألو

 ىف سانلا هثدحأ ثدحم رمأ وه امنإو حلاصلا فلسلا

 راكنإلا اذه اوعزتني نأ ملعلا ةبلط ىلعف .ةرخأتملا نامزألا

 ناك ام ىلإ سانلا اوديعي نأو «٠ مهتاعمتجم نم ثدحملا

 ؛فالخلا لئاسم ىف راكنإلا مدع نم حلاصلا فلسلا هيلع

 . نيملاعلا بر هلل دمحلاو

)٠١5( 



 نيملسملا تاومأل سيو ةحتافلا

 ىفو ةيمالسإلا دالبلا نم ريثك ىف ةداعلا ترج

 نآرقلا ةءارق ىلع اوعمتجي نأ اصوصخ نيفيرشلا نيمرحلا

 ًالسوتو اًبرقت ةديدع تابسانم ىف ىلاعتو هناحبس هللا ركذو

 جيرفتو جئاوحلا ءاضق ىف ميركلا هركذو ميظعلا هباتكب

 ىتوملا ةمحرو بونذلا نارفغو بولقلا حالصإو بوركلا

 . اهفالتخا ىلع ىنامألا غولبو ءايحألاب فطللاو

 سيو ةحتافلا ةءارقب بابلا اذه ىف ةيانعلا رثكتو

 ىلع مالسلاو ةالصلاو حيبستلاو ريبكتلاو ليلهتلابو كرابتو

 . كو مركألا ىبنلاو مظعألا بيبحلا

 2( و9/)



 ليضفتلاو رايتخالا ىنعم

 : الثم لوقيف « هيف رذعي دق ام انضعب لابي رطخي دق

 دقو ؟ اهريغ نم لضفأ تايآلاو روسلا هذه تناك اذامل

 دمحم ديسلا مامإلا ةليضف ةلأسملا هذه ىلع باوجلا ررح

 (1): لاقف ميهاربإ ىكز

 ثيح نم وهف « ىلاعت هللا مالك هلك نآرقلا نإ

 هيف ليضفت اال « ثادحألل بسانملا ليزنتلاو ةيتاذلاو ردصملا

 ناسل ىلع ءاج ام امأ .« ضعب ىلع روسلاو ىآلا ضعبل

 هنأ هانعم سيلف ءاهضعب لضف نايب نم ٌةْكك هللا لوسر

 تعقو ةصاخ تاسبالم نأ هانعم نكلو اهيقابل لضفال

 تايآلاو روسلا هذه ضعب ىف امب حرصي ِةَِكَي ىبنلا تلعجف

 امبر ىتلا تاسبالملا عقت مل هنإف ىلاتلابو ريخلاو ةكربلا نم

 )١( تاومألاو ءايحألا ىلع نآرقلا تاكرب تاكسإلا هباتك ىف .

2١4) 



 ةيقب لضف نم هفرعن ال امع لي انل فشكل تعقو ول

 انفرع اننكلو . دوجوم انهو انه لضفلاف تايآلاو روسلا

 نكمي الو رس لضفلا اذه نأل كاذ فرعن ملو اذه

 . كلَ موصعملا قداصلا نم نايبو ىحوب لا هب ةطاحإلا

 تايآلا ىف ةيلضفألا نإ : ءاملعلا ضعب لاق دقو اذه

 عافتنالاو اهيلع رجألا ىف نكلو اهتاذ ىف تسيل ءروسلاو

 .اهعضاوم يف اهب

 هيوهار نب قحسإو «ىبطرقلا مهنم ءرخآ قيرف لاقو

 نإ: مهريغو «راصقلا نباو «ىميلحلاو « ىبرعلا نب ركب وبأو

 نأ ىف ًادبأ بيع الف اهلك ةينوكلا ءايشألا ةعيبط ةيلضفألا

 .رخآل وأ ببسل ؛اهريغ نم لضفأ ةروس وأ ةيآ كانه نوكت
 يما إد ع2 م

 رخآلاو لوألا وه # ىلاعت هلوق لولدم نإف : اولاق

 نمو 8ىلاعت هلوق لولدمك سيل © نطابلاو رهاظلاو مو # لاعت هلوق )ه4 طاَملاَو رهاظلا

 )١( ةيآ ديدحلا " .

)٠١9( 



 يآ ىف ام نإو 274 نينثا زعملا نمو ظ ''”4 نّيَْنا رقبلا

 "74 بَل ىبأ اَدَيْتْبَت 8 ىف سيل ىناعلا نم ؟ىسركلا ١
 نم عيمجلا ىوتسا نإو «ىناعلا ثيح نم مهدنع ليضفتلاف

 . ةياغلاو ردصملا ثيح

 ٠ ايازم ةينآرقلا تايآلاو روسلا ضعبل نوكي نأ عنامالو

 هذهف «٠ لِكَو مظعألا عرشملا اهب ربخأ ةنيعم عفانمل ةصاخ

 ىضتقت ال ةنيعملا ةصاخلا اهتاللجم ىف اهعقانمب ايازملا

 بابلا اذه يف ءاملعلا لوقي اذهلو « اهريغ ىلع اهتيلضفأ

 . « ةيلضفألا ىضتقت ال ةيزملا »

 اهب ةحفاط ةفرشملا ةنسلا بتكو « ةريثك اذه ةلثمأو

 وه امم روسلاو تايآلا ضعب صئاصخ ىف ءاج ام اهنمف

 ءاضقل وه ام اهنمو « ريخلا بلجل وه ام اهنمو ءرشلا عفدل

 وه ام اهنمو . نزحلاو مهلا باهذل وه ام اهنمو « نيدلا

 )١( ةيآ ماعنألا ١44 . ةيآ ماعنألا (؟) ١48
 )”( ةيآ دسملا ١

)0١( 



 ضارمأ نم ءافشلل وه ام اهنموءةماع ضارمألا نم ءافشلل

 «ناطيشلاو ساوسولاو دسحلاو ىمحلاو عرصلاك ةصاخ

 ام اهنمو « انعوضوم وهو ىتوملا ىلع أرقي هنأ ءاجام اهنمو

 . ةقافلاو رقفلا عفدل وه

 وذ هللاو ريبك هرجأو هلضفو « هللا مالك هلك نآرقلاو

 . ميظعلا لضفلا

)0110) 



 ةحنافلا ةروس لضف

 ىناعدف ىلصأ تنك لاق ىلعملا نب ديعس يبأ نع

 تنك ينإ هللا لوسراي : تلق « هبجأ ملف هلع يبنلا

 اذإ لوسرللو هلل اوبيجتسا هللا لقي ملأ : لاق ءىلصأ

 ىف ةروس مظعأ كملعأ الأ : لاق مث ةيآلا 4*1 مكاعد

 . نأ اندرأ املف ىديب ذخأف دجسملا نم جرخت نأ لبق نآرقلا

 مظعأ كملعأ الأ تلق كنإ هللا لوسراي : تلق جرخن

 عبسلا ىه نيملاعلا بر هلل دمحلا : لاق ؟ نآرقلا نم ةروس

 ."" هتيتوأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو ىناثملا

 )١( ةيآ لافنألا 586 .

 باتكلا ةحتاف باب . نآرقلا لئاضف باتك :ىراخبلا هاور (5)

 .(875 - الا /5 ) باتكلا ةحتاف باب ةالصلا باتك « دواد وبأو ( )5/ ٠١

 )1١5808(. ثيدح

 )؟1١١5(



 بيغ انرقن نإو ميلس ىحلا ديس نإ : تلاقف ةيراج تءاجف

 ' هئبأتانك املجر اهعم ماقف ؟ قار مكنم لهف

 هلانلق عجر املف ًانبل اناقسو ةاش نيثالثب هل رمأف أربف

 هاقرف ةيقرب ''

 مأب الإ تيقر ام : لاق ؟ ىقرت تنك وأ ةيقر نسحت تنكأ

 هللا لوسر لأسن وأ يتأن ىتح ًائيش اوثدحت ال انلق باتكلا

 ناك امو : لاقف هلع يبنلل هانركذ ةنيدملا انمدق املف . هلل

 . "”ههسب يل اوبرضاو اومسقا « ةيقر اهنأ هيردي

 : لاق لَو ىبنلا نع هنع هللا ىضر ةريره يبآ نع
 ( اثالث» جادخ ىهف نآرقلا مأب اهيف ارقي مل ةالص ىلص نم

 أرقا :لاقف مامإلا ءارو نوكن انإ ةريره ىبأل ليقف «مامت ريغ

 هللا لاق : لوقي لكي هللالوسر تعمس ىنإف كسفن ىف اهب

 ام ىدبعلو نيفصن ىدبع نيبو ىنيب ةالصلا تمسق : ىلاعت
 هنأ ملعن انك ام ىأ خلا . . هنبأت ناك ام هلوقو هبيعن ىأ هنبأت )غ0(

 . ريثألا نبال ةياهنلا نم ه١ . كلذب هبيعنف ىقري

 5٠0 /7”٠١7 باتكلا ةحتاف باب نآرقلا لئاضف باتك ىراخبلا هاور (7)

)١١*( 



 هللا لاق نيملاعلا بر هلل دمحلا : دبعلا لاق اذإف . لأس

 لاق « ميحرلا نمحرلا : لاق اذإو « يدبع يندمح : ىلاعت

 : نيدلا موي كلام لاق اذإو « يدبع ىلع ىنثأ ىلاعت هللا

 اذإو « ىدبع يلإ ضوف ةرم لاقو « يدبع يندجم لاق

 يدبع نيبو ينيب اذه : لاق نيعتسن كايإو دبعن كايإ لاق

 طارص ميقتسملا طارصلا اندها : لاق اذإف « لأس ام يدبعلو

 «نيلاضلا الو مهيلع بوضغملا ريغ مهيلع تمعنأ نيذلا

 ينثدح : نايفس لاق « لأس ام يدبعلو يدبعل اذه : لاق

 ضيرم وهو هيلع تلخد بوقعي نب نمحرلا دبع نب ءالعلا
 . ؟"7هنع انأ هتلأسف هتيب ىف

 لاق ؟ ىناثملا نم اعبس كانيتآ دقلو ١ سابع نبا نعو

 .''” باتكلا مأ ىه

 لك ىف ةحتاشلا ةءارق بوجو باب « ةالصلا باتك « ملسم هاور )١(
 نم باب « ةالصلا باتك« دواد وبأو .(4/7) ةريره ىبأ نع خلا . .ةعكر
 .(4951) ثيدح( ؟7١5/-١/5١5 ) هنع باتكلا ةحتافب هتالص ىف ةءارقلا كرت

 - سلدم وهو لاقبلا دعس وبأ هيفو ىناربطلا هاور : يمثيهلا لاق 4فز

)١1١5( 



 ةحتاف تلزنأ نيح نر سيلبإ نأ ةريره ىبأ نعو

 مأ أرق نم » : هلك هللا لوسر لاق سابع نبا نعو
 .« ” نآرقلا ثلث أرق امئأكف دحأ هللا وه لقو نآرقلا

 ىه نيملاعلا بر هلل دمحلا ه ديلي هللا لوسر لاق

 . "”« هتيتوأ ىذلا ميظعلا نآرقلاو ىناثمل عبسلا

 ةاروتلا ىف تلزنأ ام هديب ىسفن ىذلاو ١ ِهيِلَيَي لاقو

 (*"« اهلثم ناقرفلا ىف الو روبزلا ىف الو ليجنإلا ىف الو

 حيحص وهو هوحنب ىلعملا نب ديعس ىبأ ثيدح مدقت دقو -

 لاجر هلاجرو عوفرملا هيبش طسوألا يف ىناربطلا هاور:ىمثيهلا لاق | )١(
 )93١١/5(. حيحصلا |

 دمحأ نب ناميلس هيفو طسوألا ىف ىناربطلا هاور:ىمثيهلا لاق )٠(

 1١١7/5”7(. 1 ىطساولا

 . هجيرخت مدقت (')

 لئاضف باتك ىف الوطم هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ىذمرتلا هاور (:5)
 نسح ثيدح اذه : هبقع لاقو باتكلا ةحتاف لضف ىف ءاجام باب نآرقلا

 ١60 /0)ه ١ ىلعملا نب ديعس ىبأ نع هيفو سنأ نع بابلا ىفو « حيحص ا

 - دنع وه سنأ نع بايلا ىفو هلوقو .(148176 :ثيدحلا مقر 165 -

)١١6( 



 : لاق هنأ ِلِكَك ىبنلا نع ريمع نب كلملا دبع نعو

 . "7 « ءاد لك نم ءافش باتكلا ةحتاف »

 لِلَو ىبنلا دنع دعاق ليربج امنيب لاق سابع نبا نعو
 ءامسلا نم باب اذه لاقف هسأر عفرف هقوف نم اضيقن عمس

 اذه لاقف كلم هنم لزنف مويلا الإ طق حتفي مل مويلا حتف

 لاقو ملسف « مويلا الإ طق لزني مل ضرألا ىلإ لزن كلم

 باتكلا ةحتاف؛كلبق يبن امهتؤي مل امهتيتوأ نيرونب رشبأ

 0 هتيطعأ الإ اهنم فرحب أرقت نل ةرقبلا ةروس ميتاوخو

 نآمظلا دراومو 71١ مقر 75 - 5 /؟ ناسحإلا رظنا ) نابح نبا -
 ثيدح اذه لاقو (0550 )١/ كردتسملا ىف مكاحلاو (177 مقر مالا

 . ىبهذلا هنع تكسو « هاجرخي ملو ملسم طرش ىلع حيحص

 باتكلا ةحتاف لضف باب نآرقلا لئاضف باتك ىف ىمرادلا هاور )١(
 . ( 37178 مقر "50/60

 ةحتافلا لضف باب اهرصقو نيرفاسملا ةالص باتك ٠ ملسم هاور (؟)
 ىوونلا حرش 4605 :ثيدحلا مقر ١98/759 ةرقبلا ةروس ميتاوخو

 .(ةلل/ك

)1١15( 



 ةدئاف

 نب نمحرلا دبع مامولل نيدشرتسملا ةيسغب ىف لاق

 : هللا همحر روهشملا دمحم

 لهف اهلهأل اهباوث ىدهأو ةحتافلا أرقف ةربقمب رم لجر
 ؟ الماك اهباوث مهنم لكل لصي وأ مسقي

 ىناثلاب عمج ىتفأ : هلوقب رجح نبا خيشلا باجأ
 . ه١ . ىلاعت هللا ةمحر ةعسب قئاللا وهو

 نب هللا دبع ةمالعلا ديسلا ىواتف نع لقن : لاق مث

 : لوقي نأ صخشل ةحتافلا أرقي نمل ىلوألا : هيقفلب نيسح

 حاورألا ءاقبل لمعلا هيلع امك نالف نب نالف حور ىلإ

 هدضو ميعنلا ىف ةكراشم ضعب اهل ناك نإو ماسجألا ءانفو

 ةفرعملا ةقيقح نأ كلذ رسو ٠ لصألا حورلا ذإ خزربلا ىف

 حورلا نع أشن امنإ ةنطابلا تاعاطلا رئاسو ديحوتلاو

 . اصخلم ها هلضفأو باوثلا لمكأ تقحتساف

)1١17 



 سي ةروس لضف

 ةرقبلا لاق هِي هللا لوسر نأ راسي نب لقعم نع

 اكلم نونامئاهنم ةيآ لك عم هتورذو نآرقلا مانس

 تحت نم « مويقلا ىحلا وه الإ هلإ ال هللا تجرختساو

 سيو « ةرقبلا ةروسب تلصوف وأ « اهب تلصوف «شرعلا

 رادلاو ىلاعتو كرابت هللا ديري لجر اهؤرقي ال نآرقلا بلق

 .''"« مكاتوم ىلع اهوءرقاو « هل رفغ الإ ةرخآلا

 اوءرقا » ُهّلَْع هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر هنعو

 ("'.6 مكاتوم ىلع سي

 )١( ثيدح دمحأ هاور 26501١919/844/515١(

 هلاجر ةيقبو ٠ مسي مل وار هيفو » : دئاوزلا عمجم ىف ىمثيهلا لاق
 ( 7١١/5 ص ةرقبلا ةروس  ريسفتلا باتك . ؟ حيحصلا لاجر

 تيملا دنع ةءارقلا باب ع« زئانجلا باتك ىف دواد وبأ هاور (؟)

(“/586). 
 -سي ينعي ©« مكاتوم دنع اهوءرقا ١ ظفلب اضيأ هنع هجام نبا هاورو

 ظ )١١4(



 سي ةروس هلي هللا لوسر لاق : لاق هنعو ظ
 ©)6 مكاتوم ىلع اهوءرقا

 كي هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نعو
 سي أرق نمو سي نآرقلا بلقو ءاّبلق ءيش لكل نإ ١
 (9 « تارم رشع نآرقلا ةءارق اهتءارقب هل هللا بتكإ

 هللا لوسر لاق :لاق هنع ىلاعت هللا ىضر بدنج نعو
 سئلت ل اال .©0« هل رفغ هللا هجو ءاغتبا ةليل ىف سي أرق نم ه هِي

 < ثيدح ١448)١/155( .
 ىآو روس لئاضف ركذ باب « نآرقلا لئاضف باتك ىف مكاحلا هاور )١(

 نع هريغو ديعس نب ىيحي هفقوأ ١ ثيدحلا هركذ بقع لاقو ٠ ةقرفتم
 «"ةلوبقم ةقثلا نسم ةدايزلا ذإ كرابملا نبا لوق هيف لوقلاو ىميتلا ناميلس

 .( 0/0( ة"/5الا»
 بارطضالاب ناطقلا نبا هلعأ دقو ١ : صيخلتلا ىف رجح نبا لاقو ا

 ىنطقرادلا نع ىبرعلا نب ركب وبأ لقنو هيبأو نامشع ىبأ ةلاهجبو فقولابو
 بابلا ىف حصي الو نتملا لوهجم دانسإلا فيعض ثيدحاذه ٠ :هلوق
 . ( ٠١ 5/7 ) ريبحخلا صيخلت نماها ؛« ثيدح'

 لضف ىف ءاجاَم باب نآرقلا لئاضف باتك نئسلا ىف ىذمرتلا هاور ()
 الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح اذه : لاقو(7841 مقر « )١54/6- سي
 وهو دمحم وبأ نوراه هدانسإ يف ثيدحلاو نمحرلا دبع نب ديمح ثيدح نم
 . اذه نمحرلا دبع نب ديمح ىلعًافوقوم هيوري مهضعبو لوهجم خيش

 نبا بيترتب (؟1010) ثيدح ليللا مايق لضف يف نابح نبا هاور (9) ]
 - ةليلو موي يف سي أرق نم » ًاعوفرم ةريره يبأ نع ىنسلا نبا هاورو نابلب

 )1١19(



 كلملا ةروس لضف

 ضعب برض » : امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 ربق هنأ بسحي ال وهو ربق ىلع هءابخ يو ىبنلا باحصأ
 ىتح كلملا هديب ىذلا كرابت ةروس أرقي ناسنإ هيف اذإف

 ىئابخ تبرض ىنإ هللا لوسراي لاقف ِةْلكَي ىبنلا ىتأف اهمتخ
 ةروس أرقي ناسنإ هيف اذإف ربق هنأ بسحأ ال انأو ربق ىلع

 ةعناملا :ىه ِدْيِلَت هللا لوسر لاقف « اهمتخ ىتح كلملا كرابت

 .7"2 «ريقلا باذع نم هيجنت ةيجنملا ىه

 ىف أرقي نأ بحتسي ام باب « هل هللا رفغ لجو زع هللا هجو ءاغتبا -

 . (5755) (515) ثيدح . ةليللاو مويلا

 طسواألاو ريغصلا ىف ىناربطلا هاور : دئاوزلا عمجم ىف ىمئثيهلا لاقو

 أاتك . (917/ /1) دئازلا عمجم . ©« فيعض وهو ميمت نب بلغأ هيفو

 . سي ةروس ريسفتلا

 باتك ىف هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح لاقو ىذمرتلا ةهاور )غ1(

 . )١155/6( كلملا ةروس لضف ىف ءاجام باب « نآرقلا لئاضف

2) 



 ىتؤي : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعو ]

 مكل سيل : هالجر لوقتف « هالجر ىتؤتف هربق ىف لجرلا
 مث « كلملا ةروس ىب أرقي موقي ناك ليبس ىلبق ام ىلع

 ىلع مكل سيل «لوقيف .هنطب لاق وأ هردص لبق نم ىتؤي
 نم ىتؤي مث كلملا ةروس ىب أرقي موقي ناك ليبس ىلبق ام

 ىب أرقي ناك ليبس ىلبق ام ىلع مكل سيل لوقيف هسأر لبق
 ةاروتلا ىف يهو ءربقلا باذع عنمت ةعناملا ىهف كلملا ةروس

 .'"' بئنطأو رثكأ دقف ةليل ىف اهأرق نم كلملا ةروس

 تدهول :ِلَك هللا لوسر لاق : لاق سابع نبا نعو

 ىذلا كرابت » ىنعي ىتمأ نم ناسنإ لك بلق ىف اهنأ
 . "6 كلملا هديب

 باب (548/7) ىبهذلا هقفاوو هححصو كردتسملا ىف مكاحلا هاور )غ5(

 نب مصاع هيفو ىناربطلا هاور ١١8/0( ىمثيهلا لاق 3 كلملا ةروس ريسفت

 . حيحصلا لاجر هلاجر ةيقبو . فعض هيفو ةقث وهو ةلدهب
 ها( فيعض وهو نابأ نب مكحلا نب ميهاربإ هيفو : ىمثيهلا لاق (؟)

 . كلملا ةروس  ريسفتلا باتك ء ( ١117/1 ) دئاوزلا عمجم
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 هللا الإ هلإ ال لضف

 « ىوقتلا ةملك ىه « هللا الإ هلإ ال جرفلا باوبأ لوأ

 صالخإلا ةملك ىهو« هنع هللا ىضر رمع لاق امك

 رمألا اذه ةاجنو كشلا نم ةءاربو قحلا ةوعدو قحلا ةداهشو

 نجلا تقلخ امو # ىلاعت لاق امك « قلخلا قلخ اهلجألو

 تلزنأو لسرلا تلسرأ اهلجألو 24 نودبعيل الإ سنإلاو

 لوسر نم كلبق نم انلسرأ امو # ىلاعت لاق امك ءبتكلا

 ىلاعت لاقو"'4 نودبعاف انأ الإ هلإ ال هنأ هيلإ ىحون الإ
 نأ هدابع نم ءاشي نم ىلع هرمأ نم حورلاب ةكئالملا لزني 9

 .تايآلا هذه وحنو"”# نوقتاف انأ الإ هلإ ال هنأ اورذنأ

 دابعلا نم دبع ىلع هللا معنأ ام :  ةنييع نبا لاق اذهلو

 )١( ه5 ةيآ تايراذلا .

 ) )0ةيآ ءايبنألا 8* .
 ١ ةيآ لحنلا (6)

2) 



 الإ هلإ ال نأو « هللا الإ هلإ ال مهفرع نأ نم مظعأ ةمعن

 راد تدعأاهلجألو ءايندلا لهأل درابلا ءاملاك ةنجلا لهأل هللا

 نمف داهجلاب لسرلا ترمأ اهلجألو باقسلا رادو باوثلا
١ 
| 
| 

 ىهو ء.رده همدو هلامف اهابأ نمو همدو هلام مصع اهلاق

 ىسوم هللا ملك اهبو لسرلا ةوعد حاتفمو ةنجلا حاتفم
 "م

 .احامفك

 نع ىراصنألا ضايع نع هريغو رازبلا دلسم ىفو

 « هللا ىلع ةميرك قح ةملك هللا الإ هلإ ال » لاق دلك ىبنلا

 اهب هلخدأ ًاقداص اهلاق نم ةملك ىهو ناكم هللا نم اهلو
 هللا ىقلو هلام تزرحأو همد تنقح اًيذاك اهلاق نمو ةنجلا

 ظ .« ةنحلا نمث ىهو هبساحف ادغ
 :  ةفيعض هوجو نم اًعوفرم ءاجو  نسحلا لاقو

 نم ةاجن ىهو . « ةنجلا لخد همالك رخآ تناك نمو »
| 
 ٍْ ىو تانسحلا نسحأ ىهو «٠ ةرفغملا بجوت ىهو « رانلا
 ا
 ا /
 ُآ

 ( ظ ٍإ
ٍ 
 ا



 ناميإلا نم سرد ام ددجت ىهو « اياطخلاو بونذلا وحمت

 ىهو «ضرألاو تاومسلاب حجرت ىهو . بلقلا ىف
 لضفأ ىهو« نويبنلا هلاق ام لضفأ ىهو « بجحلا قرخت

 ازرح نوكتو باقرلا قتع لدعتو اًميعضت اهرثكأو لامعألا

 راعش ىهوء« ربقلا ةشحو نم نامأ ىهو « ناطيشلا نم

 ('' مهروبق نم اوماق اذإ نينمؤملا

 :لاق ءىنصوأ :هللا لوسر اي تلق لاق رذ ىبأ نع

 :تلق لاق «(اهحمت ةنسح اهعبتأف ةئيس تلمعاذإ»

 ىه : لاق ؟ هللا الإ هلإ ال تانسحلا نمأ هللا لوسر اي

 7” تائسحلا لضفأ

 لْكَط هللا وسر لاق :لاق لبج نب ذاعم نعو

 عسجللا ىف ىمشيسهلا لاق ٠ 0134/6 هاتف محل او 4
 نع هب ثدح ةيطع نب رمش نأ الإ تاقث هلاجرو دمحأ هاور : : ٠/61

 .ها مهنم دحأ يلو ؛ رق نبأ نع هخايفأ
 ا
ٌ 

 ):؟١(



 206 هللا الإ هلإ ال نأ ةداهش ةنجلا حيتافم »

 لكل ٠ :ِةِككَي هللا لوسر لاق : لاق راسي نب لقعم نعو

 , 20« هللا الإ هلإ ال لوق تاومسلا حاتفمو حاتفم ءيش

 اي ليق : لاق هنأ هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 لاق ؟ ةمايقلا موي كتعافشب سانلا دعسأ نم هللا لوسر

 نع ىنلأسيال نأ ةريره ابأ اي تننظ دقل » ٍةْكَي هللا لوسر
 ىلع كصرح نم تيأر ال « كنم ىلوأ دحأ ثيدحلا اذه
 الإ هلإ ال لاق نم ةمايقلا موي ىتعافشب سانلا دعسأ ثيدحلا

٠ 
 هنع هدئسم ىف رازبلا هاورو٠ (؟177/6 ) هدئنسم ىف دمحأ هاور

)( 

 لاق هنأ الإ أاضيأ : ٠ حيتافم » ظفل لدب « حاتفم « ) 7/١ - 8.١٠ 6

 راتسألا فشك ىف ىمئيهلا هدروأو « 2511 : مقر ) ١/4( .

 عمجملا ىف ىمثيهلا لاق ) ١/( هاور : ثيدحلا اذه هداريإ بقع

 ذاعمو رهش نيب عاطقنا هيفو رازبلاو دمحأ ٠ هتياور شايع نب ليعامسإو
 ها اهنم اذهو ةفيعض زاجحلا لهأ نع' .

 ال لضف ىف ءاجام باب راكذألا باتك عمجملا ىف ىمئيهلا هدروأ (؟)
 فيعض وهو ميمت نب بلغأ هيفو ىناربطلا هاور : لاقو (١٠/87)هللا الإ هلإ
 . ها

 )6؟1١(



 .2"' « هسفن وأ هبلق نم اصلاخ هللا

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نعو

 تحت الإ ًاصلخم طق هللا الإ هلإ ال دبع لاق ام >: ٌِئ

 روسلا ضعب لئاضف ركذ ىف ةريسي ةصالخ هذه
 نم قبس دقو تاومألاو ءايحألا ىلع اهتكربو ةينآرقلا

 روهمج لمع هيلعو بهاذملا رثكأ دنع حجارلا وهو قيقحتلا

 نآرقلا ةءارقب عفتني تيملا نأ فلخلاو فلسلا نم نيملسملا

 هنع جحلاو هيلع ةقدصلاو هل رافغتسالاو ءاعدلاب عفتني امك

 .٠ ملعأ هللاو . هربق ةرايزو

 ما ) ثيدحلا ىلع صرحخلا باب ملعلا باتك ىف ىراخبلا هاور )0(

 لبق نم ١ : ةدايز هيفو 2١5 /0) رانلاو ةنحلا ةفص باب قاقرلا باتك ىفو

 . 0717/7/7 ) دنسملا ىف دمحأ هاورو « « هسفن

 : لاقو 2 ةملس مأ ءاعد باب تاوعدلا باتك ىف ىذمرتلا هاور )0

 (709- ثيدح هاله /0) هجولا اذه نم بيرغ نسح ثيدح اذه

)5( 



 ةقاخلا

 توملا ركذو لمألا رصق

 رمأ « توملا ركذ نم راثكإلاو ٠ لمألا رصق نأ ملعا

 توملا نايسنو لمألا لوط نأو . هيلإ بودنم ء«هيف بغرم

 اهيأ اي # : ىلاعت هللا لاق . هنع ريذحتلا درو دق هوركم رما

 هللا ركذ نع مكدالوأ الو مكلاومأ مكهلت ال اونمآ نيذلا

 ام اوقفنأو * نورساخلا مه كئلوأف كلذ لعفي نمر

 الول بر لوقيف توملا مكدحأ ىنأي نأ لبق نم مكانقزر
 نلو نيحلاصلا نم نكأو قدصأف بيرق لجأ ىلإ ىنترخأ
 004 نولمعت امب ريبخ هللاو اهلجأ ءاج اذإ ًاسفن هللا رحخؤب

 عشختت نأ اونمآ نيذلل نأي ملأ 8 : ىلاعت لاقو

 51١ ١١٠(. , 9)ةيآ نوقفانملا ةروس ( ١

)170( 



 مهبولق تسقف دمألا مهيلع لاطف لبق نم باّتكلا اوتوأ

 (17 . # نوقساف مهنم ريثكو

 . هنإف هنم نورفت ىذلا توملا نإ لق # : ىلاعت لاقو

 امب مكئبنيف ةداهشلاو بيغلا ملاع ىلإ نودرت مث مكيشالم
 فا - ةيآلا *# نولمعت متنك

 (0تيدجلا «تاذللا

 سانلا نم سايكألا نع مالسلاو ةالصلا هيلع لئسو

 ادادعتسا هل مهنسحأو ءاركذ توملل مهرثكأ :لاقف ؟ مه نم

 أ”ةدخآلا ةماركو ايندلا فرشب اوبهذ ٠ سايكألا كئلوأ

 )١( ديدحلا ةروس « آية)١15( .

 . (8) ةيآ «ةعمجلا ةروس (1)
 -171/8 ص / 7 ج توملا ركذ يف ءاج ام باب) دهزلا باوبأ يف يذمرتلا هاور (7)

 نباو ء ([ص / :ج توملا ركذ ةرثك باب) زئانجلا باتك يف يئاسنلاو . 28

 يبأ ن نع (147؟ ص /؟جدل دادعتسالاو توملا ركذ بابل دهّرلا باتك يف هجام
 . نسح بيرغ ثيدح : يذمرتلا لاقو « ةريره

 . نسح دانسإب ريغصلا يف يناربطلاو توملا باتك يف ايندلا يبأ نبا هاور (5)

 )4؟١11(



 20 «ليبس

 الإ ايندلا ىف انأ ام « ايندللو ىلام » : ٍِكَع لاقو

 ." اهكرتو حار مث ةرجش تحت لظتسا بكارك

 : توملا ركذت ىنعم ْ

 : هناسلب ناسنإلا لوقي نأ وه عفانلا توملا ركذ سيلو

 لب «هنم رثكأ نإو ةعفنملا ليلق كلذ نإف ؛ طقف توملا توم ا

 توملا ركذ دنع هراضحتساو بلقلا ركفت نم كلذ عم دبالا

 هتاركسو هلاوهأو توملا دنع هلاح نوكي فيك . ناسللاب

 متخي مبو هلجأ نم ىقب ىذلا امو . ةرخآلا رومأ هتنياعمو

 دنع هباحصأو هنارقأ نم ىضم نم لاح ناك فيكو « هل
 ا

 دمحأ دازو . رمع نبا نع قاقرلا ىف ىراخبلا هاور حيحص ثيدح ] )١(
 .روبقلا لهأ نم كسفن دعو دنسملا ىف

 نابح نب لاله ريغ حيحصلا لاجر هلاجرو دنسملا ىف دمحأ هاور 22(

 كردتسملا ىف مكاحلاو ىسدقملا ءايضلاو هجام نباو ىذمرتلا هاورو ةَقَن وهو

 ىبهذلا هرقأو ىراخبلا طرش ىلع لاقو

)1١19( 



 راكفألا نم كلذ هابشأو !! اوراص ريصم ىأ ىلإو « توملا

 : فلسلا ضعب لاق . هيف ةرثؤملاو بلقلل ةعفانلا راكذألاو

 لكو همزلاف هيلع تنأو توملا كيتأي نأ بحت ءيش لك رظنا

 لمأتف . هبنتجاف هيلع تنأو توملا كيتأي نأ هركت ءىش

 اهب لمع نمل عفنلا ةميظع اهنإف « ةلاقملا هذه هللا كمحر

 . هريغ برال نيعملاو قفوملا هللاو

 : توملا ةيهارك ىنعم

 كفني ناسنإلا داكي ال ىعيبط رمأف توملا ةيهارك امأو

 نيب قرفمو . هسفن ىف ملؤم توملا نال كلذو « هنع

 لاق املو . هايند نم هتافولأمو هتابوبحم نيبو ناسنإلا

 . هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم » : ِهللكي هللا لوسر

 ىضر ةشئاع هل تلاق .« هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو

 ةالصلا هيلع لاق توملا هركن انلك هللا لوسراي :اهنع هللا

 هللا ةمحرب رشب توملا هرضح اذإ نمؤملا نإ » : مالسلاو

)١.( 



 هرضح اذإ رفاكلا نإو « هءاقل هللا بحأو هللا ءاقل بحأف

 .9©2 « هءاقل هللا هركو هللا ءاقل هركف هللا باذعب رّششب توملا

 هيلع هلوق ىف روكذملا بوبحملا نمؤملا فصو ىفو

 قاسف « نوبرقتملا برقت ام » هللا نع مالسلاو ةالصلا

 هلعاف انأ ءيش ىف تددرت امو » ىلاعت لاق نأ ىلإ ثيدحلا

 هركأو توملا هركي نمؤملا ىدببع سفن ضبق ىف ىددرتك
 ةيهاركب هفصو فيك رظناف «©"' « هنم هل دبالو هتءاسم

 ةحص ملعت ىلاعت هدنع هتلزنم ولعو هناميإ لامك عم توملا

 مطل هنأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىسوم رابخأ ىفو هانركذ اما
 . 9 هنيع جرخأف هضبقيل هءاج نيح توملا كلم

 )١( قاقرلا باتك ىف ىراخبلا هاور حيحص ثيدح )9/ 5 1١7(.

 ركذلا باب ىف و . هللا ءاقل بحأ نم : باب ملسمو ) 560/8( .
 . ١71/4( ) قاقرلا ىف ىراخبلا هاورم حيحص ثيدح )غ0 ظ

 لئاضفلا ىف ملسمو ١1411/5( ) قلخلا ءدب ىف ىراخبلا هاور (”»
 ٠٠١(. /ا/)

)1( 



 لاح ىف سحت ال ىتح توملا ةيهارك رمغنت دق . معن

 ' ىف هلهأل كلذ نوكيو « نيقيلاو ةفرعملا راونأ قارشإ ةوق

 ' رادلا ىلإ ريصملاو « هللا ءاقل نم هيف امل توملا نوبحي مهنأ

 « نحملاو نتفلا لحم ايندلا نم جورخلاو ء« ةيقابلا

 ' قارفو ملألا نم هيف امل « عبطلاو سفنلاب توملا نوهركيو
 لقأ ةيهاركلا تناك ىوقأ ناميإلا ناك املكو « تابوبحملا

 هللاو كلذل نطفتف . سكعلابو .٠ فعضأ عبطلا ىضتقمو
 . كاده ىلوتي

 بولطمو بوبحم وهف هللا ةعاط ىف رمعلا لوط امأو
 هرمع لاط نم مكريخ 7: مالسلاو ةالصلا هيلع هلوقل

 ' هللا ةعاط ىف لوطأ رمعلا ناك املكو '''' هلمع نسحو

 / ريغ ىف هلوط امأو . عفرأ تاجردلاو رثكأ تانسحلا تناك

 .تائيطخلا فعاضتتو تائيسلا رثكت :رشو ءالبف هللا ةعاط

 (9//741 ) نسح وهو دهزلا ىف ىذمرتلا هاور )١(

)17( 



 ايندلا ىف ءاقيبلا لوط بحي هنأ سانلا نم معز نمو

 نإف «ىلاعت هللا ىلإ ةيرقملا ةحلاصلا لامعألا نم رثكتسيل

 لغشي امل اًبناجمو اهيف ارمشمو اهيلع اصيرح كلذ عم ناك
 ناك نإو« هبشأ نيقداصلاب وهف ايندلا رومأ نم اهنع ٠

 وهف  ةحلاصلا لامعألا ىنعأ  اهيف اًفوسمو اهنع ًالساكتم :

 نأ بحأ نم نأل. هنع ىنغي ال امب نيللعتملا نيبذاكلا نم

 ءيشلا كلذ ىلع صرخلا ةياغ ىف راص ءيش لجأل ىقبي

 حلاصلا لمعلاو اميس . هنيبو هنيب لاحيو هتوفي نأ ةفاخم

 ءةتبلا اهريغ ىف هدوجو روصتي الو ءايندلا ىف الإ نكمي ال

 كلذ ىف ركفتف لمع رادب تسيلو ءازج راد ةرخآلا نأل

 ء ربصاو هّللاب نعتساو « هب كعفني نأ هللا ىسع ادج

 دجت ال نأ لبق نم ةحلاصلا لامعألاب ردابو ءرمشو دهتجاو

 .لجألا كأجفي نأ لبق نم لهملا ةحسف منتغاو ءاليبس اهيلإ ؤ
 انإو «تاينملا ماهسل بوصنم فدهو «تافآلل ضرغ كنإف .
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 هسافنأو هتاعاسو همايأو هتاقوأ قفنت نأ كايإف . رمعلا اذه

 كفسأ مظعيو كرسحت لوطيف « ةعفنم الو هيف ريخ ال اميف

 . هتققحتو تئافلا ردق تفرع اذإ توملا دعب

 ةرخآلا رادلا ىف ناسنإلا ىلع ضرعت هنأ درو دقو

 عبرأ ةليلو موي لك نئازخلا ةئيه ىف هيلايلو همايأ تاعاس

 لمع ىتلا ةعاسلا ىريف « امهتاعاس ددعب ةنازخ نورشعو

 ةيصعمب اهيف لمع ىتلاو « ارون ةءولمم ةنازخ هللا ةعاطب اهيف

 ةيصعم الو ةعاطب اهيف لمعي مل ىتلاو « ةملظ ةءولمم هللا

 ىلإ رظن اذإ هرسحت مظعيف اهيف ءيش ال ةغراف اهدجي

 ةءولمم اهدجيف هللا ةعاطب اهيف لمع نوكي ال نأ ةغرافلا

 نأ هيلع ىضق ولف ةملظ ةءولمم اهدجي ىتلا امأو . ارون

 هنأ ريغ « تامل ةرسحلاو فسألا نم اهيلإ رظنلا دنع تومي

 احرف اهيف نوكي هللا ةعاطب لماعلاف « ةرخآلا ىف توم ال

 . مايالارمم ىلع هطابتغاو هحرف ديزي « ماودلا ىلع اطبتغم

 هحرت دادزي لازي ال . مومغم حرت هللا ةيصعمب لماعلاو

 )5:؟١1(



 ىف تمد ام هللا كمحر كسفنل رتخاف ةياهن ريغ ىلإ همغو
 جرخ تم دق ول كنإف « اهعفريو اهعفني ام رايتخالا راد

 37 كرايتخخا نع رمألا

 هللا همحر ىلازغلا دماح وبأ مالسإلا ةجح مامإلا لاق

 «ضوصخم تقو ىف مجهي ال توملا نأ ملعاو : ةيادبلا ىف

 « هموجه نم دبالو ء صوصخم نسو .٠ صوصخم لاحو
 . ايندلل دادعتسالا نم ىلوأ هل دادعتسالاف

 عدت الو : ةيادبلا نم رخآ عضوم ىف اضيأ لاقو

 «لمألل عطاقلا توملا لولحو لجألا برق ىف ركفتلا كنع

 ةمادنلاو ةرسحلا لوصحو « رايتخالا نع رمألا جورخو

 . ىهتنا . رارتغالا لوطب

 كنإ : هل ليق ول نم حلاصلا فلسلا نم ناك دقو
 « حلاصلا لمعلا نم ةدايزلل اعضوم دجي مل « ادغ تيم

 لاغتشالاو ةرخآلا ىلع لابقإلا ةياغ نم هيلع وه امل
 )١( ص دادحلا ىولع هللا دبع بيبحلل ةينيدلا حئاصنلا 44 - 807 .
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 . ةحلاصلا لامعألاب

 ءيش لكف رظنا : هاصوتسا نم ضعبل مهضعب لاقو

 ءيش لكو « نآلا همزلاف هلمعت تنأو توملا كيتأي نأ بحت

 . نآلا هكرتاف هلمعت تنأو توملا كاقلي نأ هركت

 هلوزن برق راعشتساو «توملا ركذ نم راثكإلا ىفو

 « ايندلا ىف دهزلا اهنم « ةريثك عفانمو « ةليلج دئاوف

 ىه ىتلا ةحلاصلا لامعألا ةمزالمو « اهنم ريسيلاب ةعانقلاو

 ةردابملاو «٠ تافلاخملاو تائيسلا ةبناجمو « ةرخآلا داز

 . اهفراق دق ناك نإ « اهنم ىلاعت هللا ىلإ ةبوتلاب

 هذه دادضأ « لمألا ةلاطإو «٠ توملا ركذ نايسن ىفو

 ةدشو « ايندلا ىف ةبغرلا ةدش نم « عفانملا هذهو دئاوفلا

 ء اهتاوهشب عتمتلاو « اهماطح عمج ىلع صرحلا

 ٠ بونذلا نم ةبوتلا فيوستو « اهفراخزب رارتغالاو

 . ةح اصلا لامعألا نع لساكتلاو
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 هلمأ لاط نم : هللا مهمحر حلاصلا فلسلا لاق دقو

 , 29 هلمع ءاس ا

 ءمكيلع فاخأ ام فوخأ :ههجو هللا مرك ىلع لاقو ]

 نع دصيف ىوهلا عابتا امأف « لمألا لوطو .٠ ىوهلا عابتا ظ

 .ىفو« ىهتنا « ةرخآلا ىسنيف لمألا لوط امأو « قحلا |

 ىوهلا عابتا ىتمأ ىلع فاخأ ام فوخأ» عوفرملا ثيدحلا |
 .©9 «لمألا لوطو ْ

 وهو « لامآلا نم ةرخآلا ىسني اميف لاحب ريخ الو ]

 : لاقف « مالسلاو ةالصلا هيلع هنم ذاعتسا ىذلا لمألا .
 هللا تاولص هئاعد نمو « ىنيهلي لمأ لك نم كب ذوعأ

 ةايح نمو « ةرخآلا ريخ معنمت ايند نم كب ذوعأو : هيلع

 هل ىضقنيو ناسنإلاب رمي امب رابتعالاو راكدإلا ليبس باتك نم ىهتنا (1) 0
 -147 ص ىعفاشلا ىمرضحلا دادحلا ىولع نب هللا دبع بيبحلل رامعالا نم
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 ىبهللا ىلع ىبأ نب ىلع ةمجرت ىف لماكلا ىف ىدع نبا هركذ (؟)
 : 37871 /0 ريكانملا ىوري فيعض وه لاقو رباج نع

)1790( 



 .6"'2 لمعلا ريخ عنمي لمأ نمو « تامملا ريخ عنمت

 ىف ءاقبلا لوط راعشتسا ناسنإلا بلق ىلع بلغ اذإف

 ىتح « اهعمجل ىعسلاو « اهل مامتهالا هيلع بلغ « ايندلا

 ىلع وهو توملا هتغبيف هداعمل دوزتلا نعو ةرخآلا نع لفغي

 مدنيف « ةحلاصلا لامعألا نم اًسلفم هللا ىقليف ٠ كلذ

 ىنتيلاي 8 : لوقيف رسحتلا هعفني ال ثيح ء رسحتيو

 اًحلاص لمْعأ ىَلَمَل نوعجرا ْبَر ظ و , 4 ىتاّيحل تْمَدَق

 : توملا ريذن صرملا

 ع ةبوتلا ىف ذخأي نأ هل ىغبنيف ناسنإلا ضرم اذإ مث

 نم هيلإ راذتعالاو « هلل ركذلا نمو رافغتسالا نم راثكإلاو

 نم تومي هلعل ىردي ال هنإف « هتالفغو هتاءاسإ فلاس

 مايأو هلمع متخيف «٠ لجألا هرضح دق هلعلو « كلذ هضرم

 بشوح ةياور نم لمألا رصق ىف ايندلا ىبأ نبا هاور :ىقارعلا لاق > )١(
 4١. ص 4١ج ةداسلا فاحتا هإ ةلاهجو فعض هدانسإ ىفو كي ىبنلا نع

 (1*م)



 . اهميتاوخب لامعألا نإف تاريخلاب هرمع

 هللا ىلإ عوجرلابو « ةرخآلاب تاركذم ضارمألاو

 نم همهي امم « هب ةيصولا ىلإ جاتحي امب صويلو «٠ ىلاعت

 . مهتاعبتو قلخلا قوقح نم اميس « هايندو هترخآ رومأ

 . ريسع اهنم صالخلاو ةديدش اهنإف

 نظلا نسح نم ةياهنو ةياغ ىلع هضرم يف نكيلو 20
 نتومي ال » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاق . ىلاعت هللاب .

 كلذ نكيلو ©” « ىلاعت هللاب نظلا نسحي وهو الإ مكدحأ

 لوقي ىلاعت هنإف « هيلع ىلوتسملاو « هبلق ىلع بلاغلا وه
 . 7«ىنركذي نيح هعم انأو «٠ ىب ىدبع نَظ دنع انأ :

 ٠ باش ضيرم ىلع هيلع همالسو هللا تاولص لخدو ]

 فاخأو «ىبر وجرأ: لاقف ؟ كدجت فيك»:لاقف هدوعي

 ىف اعمتجا ام » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقف « ىبونذ .

 )١( هحيحص ىف ملسمو دنسملا ىف دمحأ هاور .

  (0ةريره ىبأ نع هجام نباو ىئاسنلاو ىذمرتلاو ملسمو ىراخبلا هاور
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 هنمآو وجريام هللا هاطعأ الإ نطوملا اذه لثم ىف ملسم بلق

 370 فاخي امن

 بلاغلا وه ءاجرلا لاح نوكي نأ ىغبني كلذ عمو

 « توملا تامالع هيلع ترهظ اذإ اميس . ضيرملا ىلع

 « هللاب نظلا نسح ىلع توميل . لجألا روضح برقو

 . هئاقل بحو هتمحر ةعسو همرك ىف ءاجرلا ةوقو

 « هءاقل هللا بحأ هللا ءاقل بحأ نم : ثيدحلا ىفو

 : هانعم ىف ءاج دقو .'"' هءاقل هللا هرك هللا ءاقل هرك نمو

 هلضفو هللا ةمحرب رشب « توملا هرضح اذإ ملسملا دبعلا نأ

 هرضح اذإ قفانملا نأو « هءاقل هللا بحأو « هللا ءاقل بحأف

 .هءاقل هللا هركو هللا ءاقل هركف « هللا باذعب رشب ءتوملا

 مهجورخ دنع « هللا ةمحرب نورشبي نوقتملا نونمؤملاف

 اًقوش مهداسجأ نم ريطت نأ مهحاورأ داكتف « ايندلا نم

 )١( نسح وه ىرذنملا لاقو ىذمرتلا هاور .

  (2)مدقت دقو . ملسمو ىراخبلا هأور حيحص ثيدح .
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  ةكئالملا مهيلع ملست نيح « هئاقل بحو مهبر ىلإ

 مه الو مهيلع فوحخ ال نأو « ةنجلا لوخدب مهرشبت كبتو

 172 مرصع سس

 نيبيط ةكئالملا مهاَقوَ :َنيذْلا 9 : ىلاعت هللا لاق نونزحي

 0 وُلمْعَت منك امب جلا اوُنْخْدا مُكِيَلَ مالس نولوقي

 اوماقتسا مث هفا ابر اوُاَق نيا نإ 9: ىلاعت لاقو
 هدم د كس

 ماب اورشبأو اوُوحَ الو اوُاَحَ الأ عآلم مهي لت
 م يبد يع عو

 روفغ نم ًالزن 9 : ىلاعت هلوق ىلإ 4 َنودعوت منك ىتلا
' 9 

 : © ميحر

 يف هبيصت نأ تاساجنلا نم زرتحي نأ ضيرملل يغبنيو
 نم رذحلا لك رذحيلو « ةالصلا نم هعنمتف هبايث ىفو هندب

 وأ ًادعاق « هلاح بسح ىلع لصيلو « ةالصلا كرت

 ةعاضإلاب هلمع متخيالو « هنكمأ فيك وأ « ًاعجطضم

 . ةالصلا وه يذلا نيدلا دامعل

 ىلع هوثحي نأ هباحصأو هلهأ نم هرضح نمل يغبنيو

 )١( ةيآ .« تلصف ةروس (1) . ("”7) ةيآ «لَحّتلا ةروس )0*"( .
 )'"( ةيآ « تلصف ةروس )73( .
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 . هب هوركذيو هونواعيو « كلذ

 هعم هلقع مادام هنع طقسي ال ةالصلا ضرف نأ ملعيلو

 نم تنك ىنإ كناحبس تنأ الإ هلإ ال : لوق نم رثكيلو

 . صالخإلا ةروس ةءارق نم رثكيلو « نيملاظلا

 هينع ترهظو « ضرملا هيلع بلغ اذإ ضيرملا نإ مث

 هلهأ نم هيرضاحل ىغبني ىذلا ناك توملا برق تارامأ

 « عزجلا لياخم نم ائيش هيلع اوأر نإف اورظني نأ : هبزاقأو

 ةمحر ةعسو « هلمع نساحم هل اوركذيلف « فوخلا ةدشو

 دقف «نيرصقملا نع هزواجتو «نيبنذملا نع هوفع ميظعو ء«هبر

 نم نيرضتحملا عم كلذ لثم نونسحتسي فلسلا ناك

 نم كلذ لثم مهنم رضتحملا سمتتلا امبرو .ههيرضاح

 . هيرضاح

 « هللا الإ هلإ ال هونقلي نأ ء هب رومأملا دكأتملا نمو

 .رخآ مالكب ملكت نإ الإ«هيلع داعي نأ ىغبني الف اهلاق اذإف

 )؟١5(



 : لاقي .٠ "'”ةكرابلا سي ةروس هيلع أرقي نأ ىغبنيو

 . تاركسو برك تومللو . حورلا جورخ لهسي .كلذ نإ

 . نينمؤملا ضعب ىلع نوهتو لهست دقو

 : لاق هنأ مالسلا هيلع توملا كلم نع ىوري اميفو ]

 لاح ىف ىتوملا رضحي.دقو . قيفر قيفش نمؤم لكب ىنإ

 . هللاب ذايعلاو نتفلا نم عاونأ مهضبق

 نآرقلا ةءارق نم .مهرضحي نمل راثكإلا ىغبني كلذلف

 نم مهجورخ دنع نيحلاصلا لاوحأ ركذو ءاجرلا ثيداحأو

 . ايندلا

 ام برقأ « هللا هنعل ناطيشلا نأ « راثآلا ضعب ىفو

 « هنتفي نأ ىلع هنم صرح هتافو دنع دبعلا نم نوكي

 هب مه نيذلاو هنولوتي نيذلا ىلع هناطلس امنإ » نكلو
 ةايهلا ىف تباثلا لوقلاب اونمآ نيذلا هللا تبثي ل < نوكرشم ٠

 )١( كلذ نايب مدقت دقو .
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 «ءاشي.ام هللا لعفيو نيملاظلا هللا لضيو ةرخآلا ىفو ايندلا

 نم « هللا مهمحر . حلاصلا فلسلا فوخ دتشا دقو

 لوطي ٠ تاياكحو رابخأ كلذ ىف مهلو « ةمتاخلا ءوس

 6 غلابلا فوخملا ىضتقي ام كلذ ىف درو دقو . اهركذ

 نإ هريغ هلإ ال ىذلاوف » : مالسلاو ةالصلا هيلع هلوق لثم

 اهنيبو هنيب نوكي ام ىتح« ةنجلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ
 رانلا لهأ لمعب لمعيف . باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ
 ام ىتح « رانلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإو . اهلخديف

 لمعيف .٠ باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ اهنيبو هنيب:نوكي

 . "”ثيدحلا « اهلخديف ةنجلا لهأ لمعب

 لمعب لمعيل لجرلا نإ : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو

 نإو « رانلا لهأ نم وهو . سانلل ودبي اميف ةنجلا لهأ

 مدآ قلخ باب ءايبنألا ثيداحأ ىف ىراخبلا هاور حيحص ثيدح )١(
 ىمدآلا قلخ ةيفيك باب . ردقلا باتك هحبحص ىف ملسم هاورو .
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 وهو « سانلل ودبي اميف , رانلا لهأ لمعب لمعيل لجرلا ]
 . ريثك كلذ لثمو ''”ةنجلا لهأ نم

 ذايعلاو ةمتاخلا ءوس هيلع ىشخي نم رثكأو : اولاق
 هيدلاول قاعلاو رمخلا برشل نمدملاو ةالصلاب نواهتملا هللاب
 رئابكلا ىلع نورصملا كلذكو نيملسملا ىذؤي ىذلاو
 كلذل لدي داكيو اهنم هللا ىلإ اوبوتي مل يذلا تاقبوملاو
 نأ ىآوسلا اوءاسأ نيذلا ةبقاع ناك مث ا: ىلاعت هلوق

 74 نوئزهتسي اهب اوناكو هللا تايآب اوبذك
 هل نأ . هللا لضف نم وجري نأ : ملسملل ىغبنيف

 نم ءادتبا اهب هيلع معنأ نأ دعب نم « مالسإلا ةمعن هبلسي
 هريصقتل « ريغتلا نم كلذ عم فاخيو هنم ةليسو ريغ

 . معنلا مظعأ يه ىتلا ةمعنلا هذه ىلع ركشلا ىف

 نمأ ام هنأ : . هللاب فلحي . فلسلا ضعب ناك دقو

 44 / 8 ردقلا باتك ىف ملسم هاور (1) ٠
 . )٠١( ةيآ , مورلا ةروس (5)
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 لازي ال نأ ىغبنيو . بلس الإ بلسي نأ همالسإ ىلع دحأ

 . ةمتاخلا نسح هقزري نأ هيلإ ًاعرضتم «ىلاعت هللا نم ًالئاس

 ىرهظ مصق : لاق هنأ هللا هنعل سيلبإ نع ركذ دقو

 . نطف دق هنأ ىشخأ هلمعب

 ٠ كيلع كقحبو . كهجو رونب كلأسن انإ مهللا

 محرأ اي « نيملسمللو انبابحألو انل تامملا دنع ةمتاخلا نسح

 انل بهو انتيدهذإ دعب انبولق غزت آل انبر . نيمحارلا
 ًاربص انيلع غرفأ انبر . باهولا تنأ كنإ ةمحر كندل نم

 . نيملسم انفوتو

 : رسصتحملا

 لبقتسم « هنيمي ىلع رضتحملا عجضي نأ ةنسلا نمو

 هنإف « هانيع ضمغت نأ ىغبنيف « هبحن ىضق اذإف « ةلبقلا

 3 كلذ دنع هرصبب صخشي
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 رثكيو « « حورلا عبتي رصبلا نإ ١ : ثيدحلا ىفو
 . هيلع محرتلاو . هل رافغتسالا نم هورضاح كلذ دنع
 'ىفو « نولوقيام ىلع نونمؤي ةكئالملا نإف . ءاعدلاو
 . لضفأو هنم ريخ ربصلاو ٠ ةصخر ءاكبلا

 : ءاكبلاو ةحاينلا

 بارتلا حرطو « ديدعتلا وهو . بدنلاو ةحاينلا امأو
 كلذ عيمجف ٠ بويجلا قشو« دودخلا مطلو ٠ سأرلا ىلع
 « ةحيحصلا ثيداحألا تدرو دقو« ميرحتلا ديدش مرحم

 . هيلع ديعولاو هنع ىهنلاب

 : توسملا ىنقن

 «ناسنإلاب لزني رصل «هب ءاعدلاو .توملا ىنمت هركيو
 فاخ نإف ايندلا دئادش نم كلذ وحن وأ رقف وأ ضرم نم

 هيلع لاق دقو « بدن امبرو « هينمت هل زاج هنيد ىف ةنتف
 هب لزن رضل توملا مكدحأ نينمتي ال ١ : مالسلاو ةالصلا
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 ةايحلا تناك ام ىنيحأ مهللا : لقيلف ًالعاف دبال ناك نإف

 لاقو .6''2 ىل اريج ةافولا تناك نإ ىتفوتو :ىل ًاريخ

 امإ ٠ توملا مكدحأ نينمتس ال ١ : مالسلا ةالصلا هيلع

0 
 ءأ © بتعتسي هلعلف ءىسم امإو دازي هلعلف نسحم بوتي ىأ

 . رذتعيو

 ءاضقو « مانألا عيمج ىلع بوتكم رمأ توملا نإ مث

 يرقلا نيب هيف هللا ىوس دقو « ماعلاو صاخلا نيب موتحم

 « ةربابجلا هب رهقو ء فيرشلاو عيضولاو « فيعضلاو

 هلعجو ء« ةرساكألا هب رسكو « ةرصايقلا هب رصقو

 « ةفلز يلو ةفلزو ١ ةفحت ىأو ةفحت نيقتملا نينمؤملل

 .ةذخخأ يأو ةذخآو ٠ ةرسح يأوةرسح نيقفانملاو نيرفاكللو

 دحوت لق « راهق درفنم رابج كلم نم هئاحبسف

 الب لوألا وهف « ءانفلاو توملا نع هزنتو « ءاقبلاو ماودلاب

 بيغرلا ١ ىئاسنلاو ىذمرتلاو دواد وبأو ملسمو ىراخبلا هاور > )١(
22/5 . 

 .22(2/غ بيغرتلا » ملسمو هل ظفللاو ىراخلا هاور 0«
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 نم لك » : لئاق نم زع لاق ٠ ءاهتتا الب رخآلاو؛ ءاذدتبا

 7.4 ماركالاو لالجلا وذ كبر هجو ىقبيوناق اهيلع

 مكحلا هل ههجو الإ كلاه ءىش لك 9 : ىلاعت لاقو

 (9.# نوعجرت هيلإو

 نوفوت امثإو توملا ةقئاذ سفن لك # : ىلاعت لاقو
 دقف ةنجلا لخدأو رانلا نع حزحز نمف ةمايقلا موي مكروجأ

 0.4 رورغلا عاتم الإ ايندلا ةايحلا امو زاف

 : لسغلاو توملا

 يف ذخألا يغبنيف « هتوم ققحتو ملسملا دبعلا تام اذإف
 نأ يغبنيو « هيلع ةالصلاو هنيفكتو هلسغب هربق ىلإ هزيهجت
 ” ةيوبلا ةنسلا ىف درو امب ذخألاو عابتالا كلذ يف ىعاري

 هباحصأو هناريجو هبراقأو هلهأ هتومب ملعي نأ يغبنيو
 اودهشيو هيلع اومحرتيو هل اوعديل حالصلاو ريخلا لهأو
 . هتزانج ىلع ةالصلا
 حبسا

 . (88) ةيآ ء. صصقلا ةروس (؟) . (؟071055١)ةيآ « نمحرلا ةروس )١(

 . )1١86( ةيآ « نارمع لآ ةروس (')
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 دعب لوقي نأ « ملسملا هيصخأ توم هغلب نمل بحتسيو
 نم كدنع هبتكاو نييلع ىف هباتك لعجا مهللا : عاجرتسالا
 براي هلو انل رفغاو نيرباغلا ىف هلهأ ىف هفلخاو نينسحملا

 . نيملاعلا

 ةالصلا هيلع لاق دقف « ريخلاب هيلع ىنثيو هل وعديو
 "”«مهيواسم نع اوفكو مكاتوم نساحم اوركذا » :مالسلاو

 . هبراقي امو بذكلا

 : نفدلاو حييشتلا

 هنفد روضحو هيلع ةالصلاو ملسملا ةزانج عييشت ىفو

 نم نإ » : حيحصلا ثيدحلا ىفو . ريثك باوثو لضف

 نم طاريق هل ناك اهيلع ىلصي ىتح ملسم ةزانج عيش

 ناطاريق هل ناك اهنفد رضحي ىتح اهعم ىقب نإف ٠ رجألا

 ىذمرتلا لاقو زئانجلا باتك ىف نابح نباو دواد وبأو ىدذمرتلا هاور )١(

 . بيرغ ثيدح
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 .0©2 ثيدحلا « دحأ لبج لثم طاريقلاو

 لاق دقف . هربق ىلإ هليجعتو تيملاب عارسإلا ىغبنيو
 اهلمتحاو ةزانخلا تعضو اذإ :١ مالسلاو ةالصلا هيلع ٠

 نإو «ىنومدق ىنومدق : تلاق ةحلاص تناك نإف لاجرلا
 (9:؟ اهب نوبهذت نيأ ىلإ اهليو اي: تلاق ةحلاص ريغ تناك

 نكت نإف « ةزانجلاب اوعرسأ » : مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو
 رشف كلذ ىوس نكت نإو « هيلإ اهنومدقت ريخف ةحلاص
 ل مكباقر نع هنوعضت

 ىف هيلديو هنفكيو هلسغي نمب ةفرعمو روعش تيمللو

 هنم برقلاب اهب فقي كلم ديب هحور نأ درودقو . هربق

 نم هيلع هب ىنثي ام عمسي هنأو « هتزانج عم اهب ىشميو

 1/5 بيغرتلا ) ملسمو ىراخبلا هاور )000(

 ةزانحلا ىلع وهو تيملا لوق باب زئانجلا باتك ىف ىراخبلا هاور )0
 ىبأ نع ١١( 7/7 ) ةزانجلا ىلع تسيملا مالك بابو ٠ (مم/*) ىنرمدق
 . ىردخلا ديعس

 2( 1/5 بيغرتلا ) ملسمو ىراخبلا هاور قرف
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 نأ بحتسملا نمف هربق ىف تيملا عضو اذإف ء رش وأ ريخ
 « هللا لوسر ةلم ىلعو هللا مسب : هيف هعضي ىذلا لوقي

 عم لوقيو «٠ تايثح ثالث ربقلا نم وندي نم وثحي نأو

 اهيفو :  ةيناثلا عمو « مكانقلخ اهنم » :ىلوألا

 « « ىرخأ ةرات مكجرخن اهنمو ) : ةثلاثلا عمو 4 مكديعن

 هيلع ىوس اذإف ٠ قفرب اليلق اليلق بارتلا هيلع بصيو

 نولثي «٠ ةعاس نورضاحلا هدنع ثكمي نأ ىغبنيفف بارتلا

 ذئنيح هنإف ٠ تيبثتلاب هل نوعديو تيملل نورفغتسيو نآرقلا

 ريكنو ركنم ناكلملا هلأسي ىأ « ثيدحلا ىف امك لأسي

 ىف امك نفدي امدعب تيملا نالأسي ء« ربقلا اناتف امه ناذللا

 ."7؟ كيبن امو ؟ كنيد امو ؟ كبر نم : رثألا

 « ىنيد مالسإلاو « ىبر هللا : لاق هللا هتبث نمف

 ام قفو ىلع ٠ ددرتو راح هللا هغازأ نمو « يببن دمحمو

 هللا رهأل ةعاضإلاو غيزلاو كشلا نم ٠ ايندلا ىف هيلع ناك

 )؟١65(



 درو امك « ىردأ ال هاه هاه : لوقيف ءهمراحم باكتراو

 هيلع قيضيو هنابرضي كلذ دنعف «ةحيحصلا ثيداحألا ىف

 .ًاباذع هيلع ًالميو هربق

 ىف ةعاطلاو ناميإلا ىلع ميقتسملا . تبثملا نمؤملا امأو

 ارون هيلع ًالميو٠« هربق ىف هل عسويو هنارشبي امهنإف «هتايح

 ةقدصلاو ةالصلا نم ةحلاصلا هلامعأ هب طيحتو ءاميعنو

 ام هنع نعفديف ىلاعت هللا ركذو نآرقلا ةءارقو مايصلاو

 . لاوهألاو فواخملا نم هدصقي

 نم ةضور امإ ربقلا :١ مالسلاو ةالصلا هيلع لاق دقو

 هيلع لاقو «""«رانلا رفح نم ةرفح امإو«ةنجلا ضاير

 عظفأ ربقلاو الإ ًارظنم تيأر ام » : مالسلاو ةالصلا

 اذه لاقو ةمايقلا ةفص باتك ىف ديعس ىبأ نع ىذمرتلا هاؤر )١(

 . ( 001/5 ىذمرتلا ننس ) هجولا اذه نم الإ هفرعن ال بيرغ ثيدح
 ٠ « بيرغ نسح ثيدح لاقو نافع نب نامثع نع ىذمرتلا هاور ()

 لاق ىذمرتلا خسن نم ءىش ىسف هرأ مل امن هيف نيزر دازو : ىرذنملا لاقو
 : ربق ىلع دشني نامثع تعمسو : ئناه

 ايجان كلاخأ ال ىنإف الإو 2ةميظع ىذ نم جنت اهنم جنت نإف
 .(714/4 بيغرتلا )
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 فلا هئم

 ربقلا رضح اذإ هنع هللا ىضر نافع نب نامثع ناكو

 الف رانلاو .ةنحلا ركذت كنإ: هل ليقف «هتيحل لتبت ىتح ىكبي

 لوقي ِهَكَي هللا لوسر تعمس ىنإ : لاقف «ءاكبلا اذه ىكبت

 هبحاص هنم اجن نإف « ةرخآلا لزانم نم لزنم لوأ ربقلا »

 ."!« هنم دشأ هدعب امف هنم جني مل نإو هنم رسيأ هدعب امف

 : ءايشأ ةثالث نم ربقلا باذع رثكأ نإ : لاقيو

 ١ : ثيدحلا ىفو « لوبلا نم ظفحتلا ةلقو ةميمنلاو ةبيغلا
 نيذللا نيلجرلا ثيدحو. ."' لوبلا نم ربقلا باذع ةماع

 « لخنلا نم ةديرجب رمأو امهيربق ىف نابذعي ٌدْكَو امهعمس
 ام امهنع ففخي هلعل ١ : لاقو « امهيربق ىلع تلعجف
 امأ « ريبك ىف نابذعي امو « نابذعي امهنأو « نيتبطر اتماد

 نم مهلك ىنطقرادلاو مكاحلاو ريبكلا ىف ىناربطلاو رازبلا هأور )ت0

 سأب ال هدانسإ : ىنطقرادلا لاقو « هنع دهاجم نع تاتقلا ىيخي ىبأ ةياور
 .((221 بيغرتلا ) هقيثوت ىف فلتخم تاتقلاو « هب
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 ئربتسي ال ناكف'رخآلا امأو « ةميمنلاب ىشمي ناكف امهدحأ

 .روهشم حيحص ثيدح وهو . ثيدحلا « لوبلا نم

 رمأيو « ربقلا باذع نم ةذاعتسالا رثكي ِةللكَت ناكو

 ىفو « ةالص لك نم دهشتلا دعب ىذلا ءاعدلا ىف اهب

 .كلذك هميعنو قح ربقلا باذعف « حابصلاو ءاسملا راكذأ

 ء هنع هب عفديو هربق ىف تيملا هب هللا عفني اممو

 كلذ ىف تدرو دقو « هنع قدصتلاو رافغتسالاو هل ءاعدلا

 . اهنم ريثك مدقتو « ةريثكلا راثآلاو رابخألا

 تاقدصلا نم « تاومألل ءايحألا اياده نأ ىوريو

 نم قابطأ ىف ةكئالملا اهب مهيتأت نآرقلا ةءارقو ءاعدلاو

 هذه: مهدحأل لوقتو «سدنس نم ليدانمب ةرمخم رون

 .هب حرفيو كلذ هرسيف « نالف كيلإ اهب ثعب ةيدهلا

 انيلع بتو « ميلعلا عيمسلا تنأ كنإ انم لبقت انبر

 ذإ دعب انبولق غزتال انبر # «ميحرلا باوتلا تنأ كنإ

 )هه١(



 « باهولا تنأ.كنإ ةمحر كندل نم انل بهو انتيده

 . © نيملسم انفوتو اربص انيلع غرفأ انبر »

 هللا دبع دمحم انالومو انديس ىلع ملسو هللا ىلصو

 نيبيطلا هلآ ىلعو « هليزنتو هيحو ىلع نيمألا هلوسرو

 نيعباتلا ىلعو « نيدتهملا ةادهلا هباحصأ ىلعو نيرهاطلا

 كتمحرب مهيفو مهعم انيلعو « نيدلا موي ىلإ ناسحإب مهل

 . نيمحارلا محرأ اي
 هبتك و

 ىنسحلا ىكلاملا مولع ديسلا نب دمحم ديسلا
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 « ىعس ام الإ ناسنإلل سيل نأو ١ ىلاعت هلوق
 ةيواحطلا ةديقعلا حراشل ليلحت

 ( . . . . هلمع عطقنا مدآ نبا تام اذإ) ثيدح

 فلسلا لعفو تيملا ىلع ةءارقلا

 ةيهقفلا بهاذملا ةمتأ لاوقأ

 عوضولملا يف ءاملعلا بهاذم نم ةيهقفلا صوصنلا قيثوت
 ةيفنحلا بهذم صوصن قيثوت - ١
 ةيكلاملا بهذم صوصن قيثوت - ؟
 ةيعفاشلا صوصنل يوونلا قيثوت - ؟
 ةلبانحلا بهذم صوصن قيثوت - ؛

 عوضوملا يف ةيميت نبا خيشلا قيقحت
 ةعدب تسيل ربقلا دنع ةءارقلا

 نيقلتلا
 ةيميت نبا خيشلا يأر
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 تيملا تيب يف ةيزعتلل عامتجالا

 نيملسملا تاومأل سيو ةحتافلا

 هللا الإ هلإ ال لضف

 توملا ركذو لمألا رصق يف ةمتاخلا
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